Delock Ergonomikus, függőleges, 4 gombos 2,4 GHz-os,
vezetéknélküli, lézer egér - bal és job kezeseknek is alkalmas
Leírás
Ez a vezetéknélküli, függőleges, Delock márkájú egér jobb
és balkezesek által egyaránt használható különleges
kialakítása miatt és egy beépített USB vevő segítségével
áll összeköttetésben a számítógéppel. 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. Az alján található R6L (Jobb/Bal)
kapcsoló biztosítja a jobb és balkezes használat közötti
váltást. Így az egér irányultsága a használóhoz idomul. A
DPI gomb megnyomásával az egér érzékenységét
állíthatjuk be, 4 választható DPI szint van: 400 / 800 / 1400
/ 2000.
Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
• Kompakt nano USB-vevőegység
• Jobbkezesek és balkezesek számára
• Lézer egér
• 2 szabványos gomb, 1 görgetőkerék és 1 DPI gomb
• Főkapcsoló
• Jobb / Bal kapcsoló
• Érzékenység: 400 / 800 / 1400 / 2000 dpi
• Sávszélesség: 2,4 GHz; működési tartomány: max. 10 m
• Plug & Play
• Elem: 1 x AA (a csomag tartozéka)
• Méretek (HxSzxM): kb. 109 x 74 x 39 mm
• Súly:
Egér: kb. 118 g
USB-vevőegység: kb. 2 g
• Szín: fekete

Tételszám 12553
EAN: 4043619125531
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
• 1 x AA elem
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Képek
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General
Style:

Jobbkezesek és balkezesek számára

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Battery type:

1 x AA

Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

400 / 800 / 1400 / 2000 dpi

Physical characteristics
Hosszúság:

109 mm

Width:

74 mm

Height:

39 mm

Szín:

fekete

Gomb:

2 szabványos gomb, 1 görgetőkerék és 1 DPI gomb
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