Delock Ergonomikus, 5 gombos, 2,4 GHz-os, vezetéknélküli
optikai egér csukló támasszal - balkezeseknek
Leírás
Ez a vezetéknélküli, függőleges, Delock márkájú egér
balkezesek számára készült és kiemelkedik ergonomikus
kialakítása miatt. Az egér a számítógéphez a beépített
USB vevőn keresztül kapcsolódik. Szállítás közben az
egér alján lévő rekeszbe helyezhető. A 2,4 GHz-es
vezeték nélküli technológia maximum 10 méteres
működési tartományt biztosít. A DPI gomb lenyomásával
az egér érzékenysége állítható be, három választható DPI
szint van: 800 / 1000 / 1600.
Kényelmes használat
Továbbá ez az egér rendelkezik leszerelhető
csuklótámasszal, amely mágnesesen kötődik az egérhez
igény esetén.

Különleges jellemzők
• Balkezesek számára
• Leszerelhető mágneses csuklótámasz
Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Kompakt nano USB-vevőegység
• Balkezesek számára
• 4 szabványos gomb, 1 görgetőkerék és 1 DPI gomb
• Főkapcsoló
• Leszerelhető mágneses csuklótámasz
• Érzékenység: 800 / 1000 / 1600 dpi
• Mintavételezési arány: 125 Hz
• Érzékelő fény színe: piros
• Sávszélesség: 2,4 GHz; működési tartomány: max. 10 m
• Plug & Play
• Elem: 1 x AA (a csomag tartozéka)
• Méretek (HxSzxM):
Egér: kb. 114 x 75 x 50 mm
Egér a csuklótámasszal együtt: kb. 167 x 103 x 50 mm
• Súly:
Egér: kb. 92 g
Csuklótámasz: kb. 41,5 g
• Szín: fekete

Tételszám 12552
EAN: 4043619125524
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Linux Kernel 2.6 vagy újabb
• Mac OS 10.13.3 vagy újabb
• 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
• Csuklótámasz
• 1 x AA elem
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Képek
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General
Style:

with on / off switch
balkezesek számára

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Operating range:

10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

Mintavételezési arány:

125 Hz

Physical characteristics
Burkolat anyaga:

Plastic

Weight:

92 g

Hosszúság:

114 mm

Width:

75 mm

Height:

50 mm

Szín:

fekete

Gomb:

4 szabványos gomb, 1 görgetőkerék és 1 DPI gomb
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