Delock Ergonomikus kialakítású, függőleges optikai, ötgombos
egér, 2,4 GHz-es, vezeték nélküli
Leírás
Ez a Delock vezeték nélküli, függőleges egér jobbkezes
használatra készült, és egy kis méretű USB-vevőn
keresztül csatlakozik a számítógéphez. Szállítás közben
az egér alján lévő rekeszbe helyezhető. A 2,4 GHz-es
vezeték nélküli technológia maximum 10 méteres
működési tartományt biztosít. Ergonomikus kialakítása
miatt a kéz álló helyzetben marad, és nem kell elfordítani.
Így használható pl. ismétlődő terhelés miatti sérülés okozta
fájdalom megelőzésére vagy kezdődő izomfájdalommal
rendelkezők számára.

Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Kompakt nano USB-vevőegység
• Jobbkezesek számára
• 3 energiatakarékos mód
• 4 szabványos gomb, 1 görgetőkerék
• Érzékenység: 1000 dpi
• Sávszélesség: 2,4 GHz; működési tartomány: max. 10 m
• Működési hőmérséklet: -5 °C ~ 40 °C
• Üzemi páratartalom: 20 ~ 90 %
• Jelenlegi fogyasztás: max. 12 mA
• Plug & Play
• Elem: 1 x AA (a csomag tartozéka)
• Méretek (HxSzxM):
Egér: kb. 129,60 x 68,76 x 73,00 mm
USB-vevőegység: kb. 19 x 14,5 x 6,5 mm
• Súly:
Egér (elemmel együtt): kb. 120 g
USB-vevőegység: kb. 2 g
• Szín: fekete / piros

Tételszám 12528
EAN: 4043619125289
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• Linux Kernel 4.x 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
• Függőleges USB egér
• USB-vevőegység
• 1 x AA elem
• Használati utasítás
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Képek

© 2019 by Delock . Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.com
12528

2/3
14.12.2019

General
Funkció:

Plug & Play

Style:

Jobbkezesek számára

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Működési hőmérséklet:

-5 °C ~ 40 °C

Humidity:

20 ~ 90 %

Battery type:

1 x AA

Operating range:

ca. 10 m

Current consumption:

12 mA

Sensibility:

1000 dpi

Energiatakarékos mód:

3

Physical characteristics
Weight:

120 g

Hosszúság:

129,60 mm

Width:

68,76 mm

Height:

73,00 mm

Szín:

fekete / piros

Gomb:

4 szabványos gomb, 1 görgetőkerék
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