Delock Optisk USB-spelmus med 7 knappar - högerhänt
Beskrivning
USB-spelmus av hög kvalitet från Delock som tack vare
dess mångsidiga egenskaper erbjuder en exakt och snabb
spelupplevelse. Olika inställningsalternativ stöds av den
medföljande programvaran, t.ex. belysning, individuellt
inställbara knappar, uppdateringshastighet upp till 1000
Hz ,samt olika dpi-värden upp till 10000 dpi.
Ergonomiskt utformad för högerhänta
Tack vare dess ergonomiska utformning ligger spelmusen
bekvämt i handen och minskar påfrestningen på handen
när den används.
Lysande spelupplevelse
Programvaran erbjuder upp till 5 olika lägen med
individuella inställningsalternativ som t.ex. färggradienter
eller enskilda färger.
Högkvalitativ utformning
Spelmusen har ett stabilt hölje och gummerade ytor på
sidorna. Den 1,8 m långa USB-kabeln är utrustad med en
ferritkärna och är täckt med en robust textilskärmning. Den
guldpläterade USB-anslutningen och krokfästet fullbordar
den högkvalitativa utformningen.

Specifikationer
• Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-A hane
• För högerhänta
• 7 inställbara knappar: 6 standardknappar, 1 skrollhjul
• Programinställningar:
dpi-värde
uppdateringshastighet
bakgrundsbelysning
programmerbara knappar
rullhjulsknapp
• Känslighet: 100 - 10000 dpi
• Uppdateringsfrekvens: 125 / 500 / 1000 Hz
• Hastighet: 100 IPS
• Acceleration: max. 20 G
• Skanningsfrekvens: 6500 FPS
• Musbelysning: 16,8 miljoner färger
• Antal klickningar: upp till 20 miljoner
• Plug & Play
• Guldpläterade kontakter
• 1 x ferritkärna
• Mått (LxBxH): ca 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Kabellängd: ca 1,8 m
• Vikt: ca. 147 g
• Färg: svart

Artikelnummer 12670
EAN: 4043619126705
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
• Mus
• CD-ROM med programvara
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Bilder
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General
Style:

Högerhänta

Interface
kontakt:

1 x USB 2.0 Typ-A hane

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Uppdateringsfrekvens:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Ferritkärna:

1x

Weight:

147 g

Kabellängd:

1.8 m

Kontakt slutförd:

guldpläterade

Längd:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Färg:

svart

Knappar:

6 standardknappar, 1 skrollhjul
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