Delock Ποντίκι USB με λειτουργία Ασύρματης Φόρτισης
Περιγραφή
Αυτό το υψηλής ποιότητας ποντίκι της Delock υπερέχει
λόγω της επιφάνειας που απωθεί το νερό και τη σκόνη,
γεγονός που επιτρέπει την ακριβή του λειτουργία. Η
ενσωματωμένη περιοχή φόρτισης Qi υποστηρίζει
λειτουργία γρήγορης ασύρματης φόρτισης για τα
αντίστοιχα smartphone. Εξαιτίας του ειδικού της
μεγάθους, η βάση ποντικιού προσφέρει αρκετό χώρο για
εργασία με το ποντίκι.

Σημείωση
Κατάλληλο για: Quick Charge™ Παροχή ρεύματος 62968 + 62969
Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό
• Περιοχή φόρτισης Qi
• Ισχύς φόρτισης: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Μη εύκαμπτο ποντίκι
• Επιφάνεια που απωθεί το νερό και τη σκόνη
• Βάση από καουτσούκ
• Περιλαμβάνει το καλώδιο σύνδεσης USB
• Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
• Διαστάσεις βάσης ποντικιού (ΜxΠxΥ): περ. 342 x 283 x 7 χιλ.
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,45 m
• Χρώμα: μαύρο
• Υλικό: πλαστικό

Αρ. προϊόντος 12595
EAN: 4043619125951
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A ή
• Παροχή ρεύματος με αρσενικό USB-A θηλυκό
5 V / 2 A (για φόρτισε στα 5 W) ή
9 V / 1,67 A (για ταχεία φόρτιση στα 7,5 / 10 W)
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ποντίκι USB με ασύρματη λειτουργία φόρτισης
• Καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό (η παροχή ρεύματος δεν συμπεριλαμβάνεται)
προς Micro-B θηλυκό
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
priključak:

1 x USB Tipa Micro-B, ženski

Priključak 1:

1 x USB 2.0 Tipa-A, muški

Physical characteristics
Duljina:

342 mm

Width:

283 mm

Height:

7 mm

Boja:

crni
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