Delock USB egérpad vezeték nélküli töltő funkcióval
Leírás
Ez a Delock egérpad magas minőséget biztosít pormentes
és víz lepergető felületével, mely biztosítja az egér
mozgásának pontos követését. A beépített Qi töltő felület
vezeték nélküli gyors töltést biztosít a megfelelő
okostelefonok
számára.
Különleges
formájának
köszönhetően, az egérpad elég teret ad egy számítógépes
egér használatára.

Megjegyzés
Megfelelő: Quick Charge™ Tápegység 62968 + 62969
Műszaki adatok
• Csatlakozó: 1 x USB Micro-B típusú hüvely
• Qi töltő felület
• Töltési teljesítmény: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Merev egérpad
• Víz lepergető és pormentes felület
• Gumirozott talp
• USB végű kábelt tartalmaz
• Kábel textilburkolattal
• Az egérpad mérete (HxSzxM): kb. 342 x 283 x 7 mm
• Kábelhossz: kb. 1,45 m
• Szín: fekete
• Készült: műanyagból

Tételszám 12595
EAN: 4043619125951
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval vagy
• Tápellátás USB-A csatlakozóhüvelyhez (nem tartozék) és
5 V / 2 A (5 W-os töltésnél) vagy
9 V / 1,67 A (7,5 / 10 W-os gyorstöltésnél)
A csomag tartalma
• USB egérpad vezeték nélküli töltő funkcióval
• USB 2.0 kábel A-típusú apa - Micro-B apa
• Használati utasítás
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Képek
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
csatlakozó:

1 x USB Micro-B típusú hüvely

Csatlakozó 1:

1 x USB 2.0 A-típusú dugó

Physical characteristics
Hosszúság:

342 mm

Width:

283 mm

Height:

7 mm

Szín:

fekete
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