Delock USB-musmatta 350 x 260 x 3 mm med RGB-belysning
Beskrivning
Högkvalitativ mjuk musmatta från Delock som kan
anslutas till en stationär eller bärbar dator med USB Typ-Agränssnitt. Den har en tilltalande ram med RGB-belysning.
Med hjälp av knappen på sidan kan olika färglägen med 7
olika toner aktiveras, t.ex. enfärgat eller en mjukare
färggradient. Tack vare den unika storleken erbjuder
musmattan tillräckligt mycket plats för att arbeta med
datormusen.

Notera
Anslut USB-kabeln till en ledig USB Typ A-ingång.
1 x klick: val för en enda färg
Dubbelklick: den valda färgen blinkar sakta
Nästa dubbelklick: regnbågsfärger
Nästa dubbelklick: musmattan stängs av

Artikelnummer 12554
EAN: 4043619125548
Ursprungsland: Taiwan, Republic of
China
Paket: Retail Box

Specifikationer
• Anslutning: 1 x USB Typ-A hane
• 1 x på / av-knapp, brytare
• Flexibel och mjuk musmatta
• RGB-kant med 7 olika toner
• 3 olika färglägen:
Inställning av en enda färg
Valda färger blinkar mjukt
Regnbågsfärgad gradient
• Gummerad botten
• Integrerad USB-kabel Typ-A
• Kabel med textilskärmning
• 1 x ferritkärna
• Nuvarande strömförbrukning: ca. 100 mA
• USB-anslutning Typ-A: guldpläterad
• Dimensioner musmatta (LxBxH): ca. 350 x 260 x 3 mm
• Kabellängd: ca. 2 m
• Färg: svart
Systemkrav
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
• RGB-musmatta
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General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
kontakt:

1 x USB Typ-A, hane

Physical characteristics
Ferritkärna:

1x

Kabelfärg:

svart

Kabellängd:

2m

Kontakt slutförd:

guldpläterade

Längd:

350 mm

Width:

260 mm

Height:

3 mm
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