Delock Εργονομικό Ποντίκι USB κάθετο - ασύρματο
Περιγραφή
Αυτό το ασύρματο κάθετο ποντίκι της Delock είναι
κατάλληλο για δεξιόχειρες και συνδέεται στον
υπολογιστή μέσω του δέκτη δίσκου USB. Κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς, μπορεί να τοποθετηθεί μέσα
σε μια θήκη στο κάτω μέρος του ποντικιού. Η ασύρματη
τεχνολογία 2,4 GHz παρέχει μέγιστο εύρος λειτουργίας
έως 20 μέτρα. Εξαιτίας του εργονομικού σχεδιασμού
του το χέρι παραμένει σε κάθετη θέση χωρίς να
χρειάζεται περιστροφή. Έτσι το ποντίκι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αποτρεπτικά ή για πόνους σε αρχικό
στάδιο π.χ. RSI (Κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης
καταπόνησης). Υπάρχουν τρία ρυθμιζόμενα επίπεδα DPI
για προσαρμογή της ευαισθησίας του ποντικιού.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Ψηφιακός δέκτης nano USB
• Για δεξιόχειρες
• 3 λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
• 4 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης και 1 κουμπί DPI
• Ευαισθησία: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Ρυθμός διαδοχής: 250 Hz
• Χρώμα αισθητήρα φωτός : κόκκινο
• Εύρος ζώνης: 2,4 GHz, εύρος λειτουργίας έως 20 m
• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C
• Τρέχουσα κατανάλωση: μέγ. 12 mA
• Plug & Play
• Μπαταρία: 1 x AA (συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο του πακέτου)
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Ποντίκι: περ. 113,0 x 76,0 x 71,4 mm
Δέκτης USB: περ. 19,0 x 14,5 x 6,5 mm
• Βάρος:
Ποντίκι: περ. 150 g
Δέκτης USB περ. 2 g
• Χρώμα: λευκό

Αρ. προϊόντος 12596
EAN: 4043619125968
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
• Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Κατακόρυφο ποντίκι USB
• Δέκτης USB
• 1 x μπαταρία ΑΑ
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Funkcija:

Plug & Play

Tehnički podaci:

USB 2.0

Style:

Za dešnjake

Interface
priključak:

1 x USB 2.0 Tipa-A muški

Technical characteristics
Frequency range:

2,4 GHz

Radna temperatura:

0 °C ~ 40 °C

Battery type:

1 x AA

Operating range:

20 m

Current consumption:

12 mA

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Ṧtedna načina rada:

3

Površinsko precesuiranje:

250 Hz

Physical characteristics
Materijal kućišta:

Plastic

Weight:

150 g

Duljina:

113 mm

Width:

76 mm

Height:

71,4 mm

Boja:

bijela

Gumba:

4 standardna gumba, 1 kotačić za listanje i 1 DPI gumb
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