Delock Optická sedmitlačítková herní myš USB - pro praváky
Popis
Tato vysoce kvalitní USB herní myš Delock nabízí díky
svým funkcím přesný a rychlý herní prožitek.
Prostřednictvím dodaného software jsou podporovány
různé možnosti nastavení, jako např. osvětlení myši,
jednotlivá programovací tlačítka, snímací frekvence až
1000 Hz, jakož i různé hodnoty rozlišení v bodech na
jeden palec, až do 10000 dpi.
Ergonomická konstrukce pro praváky
Díky své ergonomické konstrukci tato herní myš padne
pohodlně do ruky a snižuje tak napětí ruky během hry.
Světelný herní prožitek
Software nabízí až 5 různých režimů s individuálními
možnostmi nastavení, jako např. barevný gradient nebo
jednotlivé barvy.
Vysoce kvalitní konstrukce
Tato herní myš je přesvědčivá svým stabilním krytem a
pogumovaným povrchem na bocích. Spojovací USB kabel
délky přibližně 1,8 m je vybaven feritovým jádrem a
pokrytý pevným textilním stíněním. Tuto vysoce kvalitní
konstrukci doplňuje zlacený konektor USB, jakož i
příchytka na suchý zip.

Specifikace
• Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-A samec
• Pro praváky
• 7 programovatelných tlačítek: 6 standardních tlačítek, 1 posuvné kolečko
• Nastavení software:
hodnota dpi
snímací frekvence
podsvícení
programovatelné klávesy
tlačítko posuvného kolečka
• Citlivost: 100 - 10000 dpi
• Frekvence odezvy: 125 / 500 / 1000 Hz
• Rychlost: 100 IPS
• Zrychlení: max. 20 G
• Frekvence skenování: 6500 FPS
• Osvětlení myši: 16,8 milionu barev
• Počet kliknutí: až 20 milionů
• Plug & Play
• Pozlacené kontakty
• 1 x feritové jádro
• Rozměry (DxŠxV): cca. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Délka kabelu: cca. 1,8 m
• Váha: cca. 147 g
• Barva: černá

Číslo produktu 12670
EAN: 4043619126705
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
Obsah balení
• Myš
• CD ROM se softwarem
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Příslušenství
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General
Style:

Praváky

Interface
konektor:

1 x USB 2.0 Typ-A samec

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Frekvence odezvy:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Feritové jádro:

1x

Weight:

147 g

Délka kabelu:

1.8 m

Konektor s povrchovou úpravou:

pozlacen

Délka:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Barva:

černá

Tlačítka:

6 standardních tlačítek, 1 posuvné kolečko
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