Delock Optikai, 4 gombos, USB-A típusú asztali egér 2,4 GHz
vezeték nélküli - újratölthető
Leírás
Ez a vezeték nélküli asztali egér kompakt USB vevő
segítségével csatlakozik a számítógéphez. A 2,4 GHz-es
vezeték nélküli technológia 10 méterig biztosít
hatótávolságot. Megkülönböztető jellemzője a töltési
funkció, az USB porton keresztül bármikor feltölthető a
mellékelt USB kábel használatával. Az egér elegáns, lapos
kialakításával és könnyű súlyával kiemelkedő minőségű,
kényelmesen illeszkedik a kézbe és így könnyen
használható. Ezenkívül az egér DPI gombbal rendelkezik,
hogy különböző értékeket állítson be egészen 1600 dpi-ig

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
1 x USB Micro-B típusú töltőport
• Kompakt nano USB-vevőegység
• Töltő kábel USB 2.0 Micro-B típusú > USB 2.0 A-típusú apa
• Újratölthető
• 300 mA újratölthető Li-Ion akkumulátor (beépített)
• Led jelző (kék) a töltés állapotához
• Működési idő kb. 50 óra (teljesen feltöltött akkumulátorral)
• Jobbkezesek és balkezesek számára
• 3 energiatakarékos mód
• 2 szabványos gomb, 1 görgetőkerék és 1 DPI gomb
• Érzékenység: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Sávszélesség: 2,4 GHz; működési tartomány: max. 10 m
• Működési hőmérséklet: -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Méretek (H x Sz x M): kb. 116 x 66 x 35 mm
• Tömeg: kb. 63 g
• Szín: csillogó fehér / antracit

Tételszám 12533
EAN: 4043619125333
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• Egér
• USB-vevőegység
• Töltő kábel (hosszúság kb. 1,5 m)
• Használati utasítás
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Képek
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General
Funkció:

Plug & Play

LED kijelző:

battery status

Style:

Jobbkezesek és balkezesek számára

Interface
csatlakozó:

1 x USB Micro-B típusú hüvely
1 x USB A-típusú dugó

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Energiatakarékos mód:

3

Physical characteristics
Weight:

63 g

Kábelhosszúság:

1,5 m

Hosszúság:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Szín:

antracit
fehér
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