Delock Ποντίκι παιχνιδιών με Οπτικά 7 πλήκτρα USB - για
δεξιόχειρες
Περιγραφή
Αυτό το υψηλής ποιότητας ποντίκι παιχνιδιών USB της
Delock προσφέρει εξαιτίας των πολλαπλών του
χαρακτηριστικών γρήγορη και με ακρίβεια εμπειρία
παιχνιδιού. Οι διαφορετικές επιλογές ρυθμίσεων
υποστηρίζονται με τη χρήση του συμπεριλαμβανομένου
λογισμικού, π.χ. φωτεινότητα ποντικιού, απλά
προγραμματιζόμενα πλήκτρα, ρυθμό εκπομπής έως και
τα 1000 Hz καθώς επίσης και διαφορετικές τιμές dpi
έως και τα 10000 dpi.
Εργονομικός σχεδιασμός για δεξιόχειρες
Εξαιτίας του εργονομικού του σχεδιασμού, το ποντίκι
παιχνιδιών απλώνεται άνετα στο χέρι και επίσης μειώνει
τις κράμπες των χεριών κατά το παιχνίδι.
Φωτεινή εμπειρία παιχνιδιού
Αυτό το λογισμικό προσφέρει έως και 5 διαφορετικές
λειτουργίες με διαφορετικές λειτουργίες ρύθμισης,
όπως π.χ. διαβάθμιση χρώματος ή μεμονωμένα
χρώματα.
Σχεδιασμός υψηλής ποιότητας
Αυτό το ποντίκι παιχνιδιών ξεχωρίζει με το σταθερό του
περίβλημα και την επιφάνεια από καουτσούκ στις
πλευρές του. Το περίπου 1,8 μ. Μακρύ καλώδιο
σύνδεσης USB του είναι εξοπλισμένο με πυρήνα φερίτη
και καλυμμένο με ενισχυμένη υφασμάτινη προστασία. Ο
επιχρυσωμένος σύνδεσμος USB καθώς και ο
σφιγκτήρας θηλιάς ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό
υψηλής ποιότητας.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
• Για δεξιόχειρες
• 7 προγραμματιζόμενα κουμπιά: 6 βασικά κουμπιά, 1 ροδέλα κύλισης
• Ρυθμίσεις λογισμικού:
Τιμή dpi
ρυθμός εκπομπής
Φως στο πίσω μέρος
Προγραμματισμένα χαρακτηριστικά
κουμπί κύλισης
• Ευαισθησία: 100 - 10000 dpi
• Ρυθμός διαδοχής: 125 / 500 / 1000 Hz
• Ταχύτητα: 100 IPS
• Επιτάχυνση: μεγ. 20 G
• Συχνότητα σάρωσης: 6500 FPS
• Φωτεινότητα ποντικιού: 16,8 εκατομμύρια χρώματα
• Αριθμός κλικ: έως και 20 εκατομμύρια
• Plug & Play
• Επιχρυσωμένες επαφές
• 1 x πηνίο φερρίτη
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,8 m
• Βάρος: περ. 147 g
• Χρώμα: μαύρο
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Απαιτήσεις συστήματος
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ποντίκι
• CD ROM με λογισμικό
Εικόνες
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General
Style:

Za dešnjake

Interface
priključak:

1 x USB 2.0 Tipa-A muški

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Površinsko precesuiranje:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Feritna jezgra:

1x

Weight:

147 g

Duljina kabela:

1.8 m

Površinska zaštite konektora:

pozlaćeni

Duljina:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Boja:

crni

Gumba:

6 standardnih gumba, 1 kotačić za listanje
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