Delock Mouse Pad USB cu funcție de încărcare fără fir
Descriere scurta
Acest mouse pad de înaltă calitate, de la Delock convinge
cu suprafața sa rezistentă la praf și hidrofugă, care permite
o urmărire precisă a mouse-ului. Zona de încărcare Qi
integrată susține încărcarea rapidă fără fir pentru
smartphone corespunzătoare. Datorită dimensiunii
speciale, acest mouse pad oferă spațiu suficient pentru a
lucra cu mouse-ul computerului.

Notă
Potrivit pentru: Quick Charge™ Alimentare 62968 + 62969
Specificatii
• Conector: 1 x USB Tip Micro-B mamă
• Zona de încărcare Qi
• Putere încărcare: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Mouse pad rigid
• Suprafață rezistentă la praf și hidrofugă
• Bază cauciucată
• Inclusiv cablu de conectare USB
• Cablu cu ecranare textilă
• Dimensiuni mouse pad (LxlxÎ): aprox. 342 x 283 x 7 mm
• Lungime cablu: aprox. 1,45 m
• Culoare: negru
• Material: plastic

Nr. 12595
EAN: 4043619125951
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
• Sursă de alimentare cu USB-A (nu este inclusă) și
5 V / 2 A (pentru încărcarea de 5 W) sau
9 V / 1,67 A (pentru încărcare rapidă de 7,5 / 10 W)
Pachetul contine
• Mouse Pad USB cu funcție de încărcare fără fir
• Cablu USB 2.0 Tip-A tata la micro-B tata
• Manual de utilizare
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Imagini
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
connector:

1 x USB Tip Micro-B mamă

Conector 1:

1 x USB 2.0 Type-A male

Physical characteristics
Lungime:

342 mm

Width:

283 mm

Height:

7 mm

Colour:

negru
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