Delock Bezprzewodowa -2,4 GHz, ergonomiczna 5-przyciskowa
mysz optyczna z podpórką na nadgarstek - leworęczni
Opis
Bezprzewodowa, pionowa, mysz firmy Delock ma
ergonomiczne wzornictwo i jest przystosowana dla
użytkowników leworęcznych. Mysz musi być podłączona
do komputera przez kompaktowy odbiornik USB. Podczas
transportu można go umieścić we wnęce w dolnej części
myszy. Technologia komunikacji bezprzewodowej 2,4
GHz zapewnia maksymalny zakres działania do 10
metrów. Przycisk DPI pozwala na ustawienie czułości,
dostępne są trzy poziomy DPI: 800 / 1000 / 1600.
Wygodna praca
Ponadto z myszą przychodzi odłączana podpórka na
nadgarstek, która może być magnetycznie przyczepiona
do myszy.

Cechy szczególne
• Dla leworęcznych
• Magnetyczna podpórka na nadgarstek, odłączana
Specyfikacja
• Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
• Niewielkich rozmiarów odbiornik nano USB
• Dla leworęcznych
• 4 standardowe przyciski, 1 pokrętło przewijania i 1 przycisk DPI
• Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
• Magnetyczna podpórka na nadgarstek, odłączana
• Czułość: 800 / 1000 / 1600 dpi
• Częstotliwość próbkowania: 125 Hz
• Kolor diody czujnika: czerwony
• Pasmo: 2,4 GHz, zakres roboczy do 10 m
• Plug & Play
• Bateria: 1 x AA (znajduje się w opakowaniu)
• Wymiary (DxSxW):
Mysz: około 114 x 75 x 50 mm
Rozmiary podkładki ok. 167 x 103 x 50 mm
• Waga:
Mysz: około 92 g
Podpórka: ok. 41,5 g
• Kolor: czarny

Numer artykułu 12552
EAN: 4043619125524
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Linux Kernel 2.6 lub nowszy
• Mac OS 10.13.3 lub nowszy
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
• Mysz
• Podpórka na nadgarstek
• 1 x bateria AA
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Zdjęcia
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General
Style:

with on / off switch
praworęcznych

Interface
złącze :

1 x USB 2.0 Typu-A, wtyk męski

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Operating range:

10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Częstotliwość próbkowania:

125 Hz

Physical characteristics
Materiał obudowy:

Plastic

Weight:

92 g

Długość:

114 mm

Width:

75 mm

Height:

50 mm

Kolor:

czarny

Przyciski:

4 standardowe przyciski, 1 pokrętło przewijania i 1 przycisk DPI
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