Delock Podkładka myszy 350 x 260 x 3 mm z podświetleniem
RGB
Opis
Wysokiej jakości podkładka myszy Delock może być
podłączona do komputera kablem USB Typ-A Przekonuje
krawędzią podświetloną RGB. Przycisk na boku pozwala
na wybór 7 różnych odcieni, które można włączać np.
konkretną barwę albo gładkie widmo barw. Specjalnie
dobrany rozmiar daje wystarczająco miejsca do pracy
pomocą myszy.

Uwaga
Pozwala na podłączenie kabla USB do portu USB Typ-A.
1 x klik: wybór jednego koloru
Dwuklik: wybrany kolor miga
Kolejny dwuklik: paleta barw
Kolejny dwuklik: podkładka pod mysz wyłączy się

Numer artykułu 12554
EAN: 4043619125548
Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic
of China
Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja
• Złącze: 1 x USB Typ-A męski
• 1 x przycisk włączenia / wyłączenia, przełącznik
• Elastyczna podkładka myszy
• Krawędź RGB z 7 różnymi odcieniami
• 3 różne tryby barw:
Ustawienie pojedynczej barwy
Wybrany kolor miga łagodnie
Tęczowy gradient barwy
• Gumowany spód
• Zintegrowany kabel USB Typ-A
• Przewód z osłoną z tkaniny
• 1 x rdzeń ferrytowy
• Zużycie prądu: ok. 100 mA
• Złącze USB Typ-A: Pozłacane
• Rozmiary podkładki (DxSxW): ok. 350 x 260 x 3 mm
• Długość kabla: ok. 2 m
• Kolor: czarny
Wymagania systemowe
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
• Podkładka myszy RGB
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Zdjęcia
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General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
złącze :

1 x USB Typ-A męski

Physical characteristics
Rdzeń ferrytowy:

1x

Kolor przewodu:

czarny

Długość kabla:

2m

Wykończenie złącza:

pozłacane

Długość:

350 mm

Width:

260 mm

Height:

3 mm
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