Delock Mouse optic ergonomic cu 5 butoane de 2,4 GHz fără fir pentru stângaci
Descriere scurta
Acest mouse wireless vertical de la Delock este potrivit
pentru stângaci și se distinge datorită designului său
ergonomic. Mouse-ul va fi conectat la computer prin
intermediul receptorului USB compact. Pe durata
transportului, acesta poate fi introdus într-un compartiment
din partea inferioară a mouse-ului. În banda de 2,4 GHz,
tehnologia wireless asigură o rază de funcţionare maximă
de până la 10 metri. Prin apăsarea butonului DPI
sensibilitatea mouse-ului poate fi ajustată, există trei
niveluri DPI reglabile: 800 / 1000 / 1600.
Funcționare confortabilă
Mai mult, acest mouse asigură o odihnă detașabilă a
încheieturii, care poate fi atașată magnetic la mouse, dacă
este necesar.
Caracteristici speciale
• Pentru stângace
• Suport magnetic pentru încheietura mâinii detașabil
Specificatii
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A tată
• Receptor nano USB compact
• Pentru stângace
• 4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
• Comutator pornit / oprit
• Suport magnetic pentru încheietura mâinii detașabil
• Sensibilitate: 800 / 1000 / 1600 dpi
• Număr de cereri/secundă: 125 Hz
• Culoarea luminii senzorului: roșu
• Lăţime de bandă: 2,4 GHz, rază de funcţionare de până la 10 m
• Plug & Play
• Baterie: 1 x AA (inclusă în pachet)
• Dimensiunui (LxlxÎ):
Mouse: aprox. 114 x 75 x 50 mm
Odihnă detașabilă pentru încheietura mâinii: aprox. 167 x 103 x 50 mm
• Greutate:
Mouse: aprox. 92 g
Relaxarea încheieturii mâinii: aprox. 41,5 g
• Culoare: negru

Nr. 12552
EAN: 4043619125524
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Linux Kernel 2.6 sau superior
• Mac OS 10.13.3 sau superior
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Mouse
• Relaxarea încheieturii mâinii
• 1 baterie AA
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General
Style:

with on / off switch
stângace

Interface
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Operating range:

10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Număr de cereri/secundă:

125 Hz

Physical characteristics
Material carcasă:

Plastic

Weight:

92 g

Lungime:

114 mm

Width:

75 mm

Height:

50 mm

Colour:

negru

Butoane :

4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
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