Delock Mouse USB optic ergonomic cu 5 butoane - pentru
stângaci
Descriere scurta
Acest mouse USB cu fir de la Delock este potrivit pentru
stângaci și se remarcă datorită designului său ergonomic.
Acesta poate fi conectat la un port USB liber al unui PC
sau laptop. Prin apăsarea butonului DPI sensibilitatea
mouse-ului poate fi reglată, există patru niveluri DPI
reglabile: 800 / 1200 / 1600 / 2400.

Specificatii
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A tată
• Pentru stângace
• 4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
• Sensibilitate: 800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi
• Număr de cereri/secundă: 125 Hz
• Culoarea luminii senzorului: roșu
• Temperatură în stare de funcționare: -5 °C ~ 50 °C
• Plug & Play
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 109 x 74 x 39 mm
• Lungime cablu: aprox. 1,7 m
• Greutate: cca 86,5 g
• Culoare: negru

Nr. 12548
EAN: 4043619125487
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Mouse
Imagini
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General
Function:

Plug & Play

Style:

stângace

Interface
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A

Technical characteristics
Temperatură în stare de funcționare:

-5 °C ~ 50 °C

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Physical characteristics
Weight:

86.5 g

Cable length:

1,7 m

Lungime:

109 mm

Width:

74 mm

Height:

39 mm

Colour:

negru

Butoane :

4 butoane standard, 1 rotiţă de derulare şi 1 buton DPI
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