Delock Optikai, hét gombos USB játék egér - jobb kezeseknek
Leírás
Ez a kiemelkedő minőségű, Delock, USB játék egér gyors
és pontos játékélményt biztosít sokoldalú kialakításának
köszönhetően. Különböző beállítási lehetőségek állnak
rendelkezésre a mellékelt software alkalmazásával például
egér szín, egyszerű programozható gombok, visszajelzési
sebesség akár 1000 HZ valamint különböző dpi értékek
akár 10000 dpi is.
Ergonomikus tervezés jobb kezeseknek
Ergonomikus kialakításának köszönhetően a játék egér
kényelmesen belesimul a kézbe és így csökkenti a
feszültséget a kézben játék alatt.
Világító játékélmény
A software akár öt különböző módot ajánl fel egyéni
lehetőségekkel, mint például színskála vagy egyéni színek.
Kiemelkedő minőségű tervezés
A játékegér megnyerő biztos váza és a gumírozott
oldalfalai által. A kb. 1,8 méter hosszú USB csatlakozó
kábel felszerelt egy ferrit belsővel és egy erős textil
borítással. Az arany bevonású USB konnektor valamint a
tépőzár egészíti ki a kiemelkedő minőségű tervezést.

Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Jobbkezesek számára
• 7 programozható gomb: 6 sztenderd gomb és 1 görgő
• Software beállítások:
dpi érték
gyorsulási sebesség
háttérfény
programozható gombok
tekerhető görgőkapcsoló
• Érzékenység: 100 - 10000 dpi
• Mintavételezési arány: 125 / 500 / 1000 Hz
• Sebesség: 100 IPS
• Gyorsulása: max. 20 G
• Szken gyakoriság: 6500 FPS
• Egér színe: 16,8 millió szín
• Kattintás szám: akár 20 millió
• Plug & Play
• Arany bevonatú érintkezők
• 1 x ferrittekercs
• Méretek (HxSzxM): kb. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Kábelhossz: kb. 1,8 m
• Tömeg: kb. 147 g
• Szín: fekete

Tételszám 12670
EAN: 4043619126705
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• Egér
• CD ROM szoftverrel
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Képek
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General
Style:

Jobbkezesek számára

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Mintavételezési arány:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Ferrittekercs:

1x

Weight:

147 g

Kábelhosszúság:

1.8 m

Csatlakozó bevonata:

aranyozott

Hosszúság:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Szín:

fekete

Gomb:

6 sztenderd gomb és 1 görgő
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