Delock Gamingowa, 7-przyciskowa mysz optyczna USB - dla
praworęcznych
Opis
Wysokiej jakości gamingowa mysz Delock, dzięki
rozbudowanym funkcjom zapewnia precyzyjne i szybkie
operacje. Inne opcje ustawień są dostępne z
wykorzystanie
załączonego
oprogramowania,
tj.
podświetlenie
myszy,
programowalne
przyciski,
próbkowanie 1000 Hz, oraz rozdzielczość do 10000 DPI.
Ergonomiczne wzornictwo dla praworęcznych
Dzięki ergonomicznemu wzornictwu, mysz dobrze układa
się w dłoni i zmniejsza naprężenia na dłoni podczas gry.
Podświetlenie do gier
Oprogramowanie daje do 5 różnych trybów z własnymi
opcjami ustawień, takimi jak gradient barw albo
pojedyncze barwy.
Wzornictwo wysokiej jakości
Mysz gaimingowa ma stabilną obudowę i gumowane boki
po obu stronach. Kabel połączeniowy USB, 1,8 m ma
rdzeń ferrytowy i jest pokryty odporną powłoką tekstylną.
Pozłacane złącze USB oraz haczyk mocujący dopełniają
wysokiej jakości wzoru.

Specyfikacja
• Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
• Dla osób praworęcznych
• 7 przycisków programowanych: 6 przycisków, 1 obrotowy
• Ustawienia oprogramowania:
wartość dpi
częstość próbkowania
podświetlenie
programowalne przyciski
przycisk obrotowy
• Czułość: 100 - 10000 dpi
• Częstotliwość próbkowania: 125 / 500 / 1000 Hz
• Prędkość: 100 IPS
• Przyśpieszenia: maks. 20 G
• Częstotliwość skanowania: 6500 FPS
• Podświetlenie myszy: 16,8 milionów kolorów
• Liczba klików: do 20 milionów
• Plug & Play
• Pozłacane styki
• 1 x rdzeń ferrytowy
• Wymiary (DxSxW): ok. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Długość kabla: ok. 1,8 m
• Waga: ok. 147 g
• Kolor: czarny

Numer artykułu 12670
EAN: 4043619126705
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Wymagania systemowe
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
• Mysz
• Płyta CD ROM z oprogramowaniem
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Zdjęcia
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General
Style:

Dla osób praworęcznych

Interface
złącze :

1 x USB 2.0 Typu-A, wtyk męski

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Częstotliwość próbkowania:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Rdzeń ferrytowy:

1x

Weight:

147 g

Długość kabla:

1.8 m

Wykończenie złącza:

pozłacane

Długość:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Kolor:

czarny

Przyciski:

6 przycisków, 1 obrotowy
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