Delock USB egérpad 350 x 260 x 3 mm RGB megvilágítással
Leírás
Ez a magas minőségű, puha, Delock egérpad
összeköthető személyi számítógéphez vagy laptophoz egy
A-típusú USB csatlakozón keresztül. Kényelmessé teszi
használatát az RGB keretvilágítás. Az oldalsó gombot
használva állíthatod be a különböző színvariációkat 7
eltérő árnyalat például egyesével vagy átmenetként történő
megjelenítését. Különleges formájának köszönhetően, az
egérpad elég teret ad egy számítógépes egér
használatára.

Megjegyzés
Kapcsolja össze az USB kábelt egy szabad A-típusú USB porttal.
1 db. kattintás: egy szín kiválasztása
Dupla kattintás: a kiválasztott szín villog folyamatosan
Újabb dupla kattintás: szívárvány szín variáció
Újabb dupla kattintás: az egérpad kikapcsol

Tételszám 12554
EAN: 4043619125548
Származási hely: Taiwan, Republic of
China
Csomag: Retail Box

Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB A-típusú dugó
• 1 x be / kikapcsoló gomb
• Hajlékony, puha egérpad
• RGB keretvilágítás 7 különböző árnyalattal
• 3 különböző színmód:
Egyetlen szín beállítása
A kiválasztott szín finoman vibrál
Szívárvány színátmenet
• Gumirozott talp
• Beépített A-típusú USB kábel
• Kábel textilburkolattal
• 1 x ferrittekercs
• Jelenlegi fogyasztás: kb. 100 mA
• A-típusú USB csatlakozó: arany bevonású
• Az egérpad mérete (H x Sz x M): kb. 350 x 260 x 3 mm
• Kábelhossz: kb. 2 m
• Szín: fekete
Rendszerkövetelmények
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
A csomag tartalma
• RGB egérpad
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Képek
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General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
csatlakozó:

1 x USB A-típusú dugó

Physical characteristics
Ferrittekercs:

1x

Kábel színe:

fekete

Kábelhosszúság:

2m

Csatlakozó bevonata:

aranyozott

Hosszúság:

350 mm

Width:

260 mm

Height:

3 mm
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