Delock USB Podložka pod myš 350 x 260 x 3 mm s RGB
osvětlením
Popis
Tato vysoce kvalitní měkká podložka pod myš od Delocku
může být připojena k PC nebo notebooku s rozhraním
USB Typ-A. Přesvědčí svými osvětlujicími RGB
možnostmi. Pomocí tlačítka na straně existují různé
barevné režimy v 7 různých odstínech, které lze aktivovat,
např. jednobarevný nebo průběžný přechod barev. Díky
své speciální velikosti nabízí tato podložka pod myš
dostatek prostoru pro práci s počítačovou myší.

Poznámka
Připojte USB kabel k volnému portu USB Typ-A.
1 x kliknutí: výběr jedné barvy
Dvojité kliknutí: zvolená barva plynule bliká
Další dvojitý klik: barvy se duhově třídají
Další dvojitý klik: podložka pod myš se vypne

Číslo produktu 12554
EAN: 4043619125548
Země původu: Taiwan, Republic of
China
Balení: Kartonová krabice

Specifikace
• Konektor: 1 x USB Typ-A samec
• 1 x tlačítko zapnutí / vypnutí, přepínač
• Ohebná měkká podložka pod myš
• RGB možnost 7 různých odstínů
• 3 různé barevné módy:
Nastavení jedné jediné barvy
Zvolená barva plynule bliká
Duhový barevný přechod
• Pogumovaná spodní část
• Integrovaný kabel Typ-A
• Kabel s textilním stíněním
• 1 x feritové jádro
• Spotřeba proudu: cca. 100 mA
• Konektor USB Typ-A: pozlacen
• Rozměry podložky pro myš (DxŠxV): cca. 350 x 260 x 3 mm
• Délka kabelu cca: 2 m
• Barva: černá
Systémové požadavky
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
Obsah balení
• RGB podložka pod myš
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Příslušenství
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General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
konektor:

1 x USB Typ-A samec

Physical characteristics
Feritové jádro:

1x

Barva kabelu:

černá

Délka kabelu:

2m

Konektor s povrchovou úpravou:

pozlacen

Délka:

350 mm

Width:

260 mm

Height:

3 mm
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