Delock Βάση Ποντικιού USB 900 x 400 x 3 χιλ. με Φωτισμό RGB
Περιγραφή
Αυτή η υψηλής ποιότητας μαλακή βάση ποντικιού της
Delock μπορεί να συνδεθεί σε ένα PC ή laptop με μια
διεπαφή USB Τύπου-A. Ξεχωρίζει λόγω του φωτισμένου
τμήματος RGB. Με τη χρής του πλήκτρου στο πλάι,
υπάρχουν διαφορετικές λειτουργίες χρώματος σε 7
διαφορετικές
αποχρώσεις
που
μπορούν
να
ενεργοποιηθούν, π.χ. ένα απλό χρώμα ή μια απαλή
απόχρωση χρώματος. Εξαιτίας του ειδικού της
μεγάθους, η βάση ποντικιού προσφέρει αρκετό χώρο για
εργασία με το ποντίκι.

Σημείωση
Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A.
1 x κλικ: επιλογή ενός χρώματος μόνο
Διπλό κλικ: το επιλεγμένο χρώμα ανάβει ελαφρώς
Διπλό κλικ ξανά: χρώμα του ουράνιου τόξου σε βαθμίδες
Διπλό κλικ ξανά: το ποντίκι θα απενεργοποιηθεί
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας: 1 x USB τύπου-A, αρσενικό
• 1 x πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, εναλλαγή
• Εύκαμπτη μαλακή βάση για ποντίκι
• Τμήμα RGB με 7 διαφορετικές αποχρώσεις
• 3 διαφορετικές λειτουργίες χρώματος:
Ρύθμιση ενός χρώματος
Επιλεγμένο χρώμα αναβοσβήνει σιγανά
Βαθμίδα χρωμάτων του ουράνιου τόξου
• Βάση από καουτσούκ
• Ενσωματωμένο καλώδιο USB Τύπου-A
• Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
• 1 x πηνίο φερρίτη
• Τρέχουσα κατανάλωση: περίπου 100 mA
• Σύνδεσμος USB Τύπου-A: επιχρυσωμένος
• Διαστάσεις βάσης ποντικιού (ΜxΠxΥ): περ. 900 x 400 x 3 χιλ.
• Μήκος καλωδίου: περ. 2 m
• Χρώμα: μαύρο
Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Βάση ποντικιού RGB

Αρ. προϊόντος 12556
EAN: 4043619125562
Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic
of China
Συσκευασία: • Retail Box

Εικόνες

General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
priključak:

1 x USB Tipa-A, muški

Physical characteristics
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Feritna jezgra:

1x

Boja kabela:

crna

Duljina kabela:

2m

Površinska zaštite konektora:

pozlaćeni

Duljina:

900 mm

Width:

400 mm

Height:

3 mm

