Delock Mouse optic USB cu 7 butoane pentru jocuri - pentru
dreptaci
Descriere scurta
Acest mouse de înaltă calitate USB de jocuri de la Delock
oferă o experiență de joc precisă și rapidă datorită
caracteristicilor sale versatile. Diferitele opțiuni de setare
sunt acceptate prin utilizarea software-ului inclus, de ex.
iluminarea mouse-ului, butoanele programabile unice, rata
de interogare până la 1000 Hz, precum și diferite valori dpi
până la 10000 dpi.
Design ergonomic pentru mâna dreaptă
Datorită designului său ergonomic, mouse-ul de jocuri se
află confortabil în mână și, prin urmare, reduce tensiunea
mâinii în timpul jocurilor.
Experiență luminată în jocuri
Software-ul oferă până la 5 moduri diferite cu opțiuni de
setare individuală, cum ar fi de ex. gradient de culoare sau
culori unice.
Design de calitate înaltă
Mouse-ul pentru jocuri convinge cu carcasa sa stabilă și
cu suprafața cauciucată din lateral. Cablul de conectare
USB de aprox. 1,8 m este echipat cu un miez de ferită și
acoperit cu un ecran textil robust. Conectorul USB placat
cu aur, precum și dispozitivul de fixare cu cârlig și buclă
completează designul de calitate înaltă.

Specificatii
• Conector: 1 x USB 2.0 Tip-A tată
• Pentru persoanele dreptace
• 7 butoane programabile: 6 butoane standard, 1 rotiţă de derulare
• Setări software:
valoare-dpi
rata de interogare
lumină de fundal
taste programabile
buton rotiță de derulare
• Sensibilitate: 100 - 10000 dpi
• Număr de cereri/secundă: 125 / 500 / 1000 Hz
• Viteză: 100 IPS
• Accelerare: max. 20 G
• Frecvența de scanare: 6500 FPS
• Iluminarea mouse-ului: 16,8 milioane de culori
• Numărul de clicuri: până la 20 de milioane
• Plug & Play
• Contacte placate cu aur
• 1 x miez de ferită
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Lungime cablu: aprox. 1,8 m
• Greutate: cca 147 g
• Culoare: negru

Nr. 12670
EAN: 4043619126705
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
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Pachetul contine
• Mouse
• CD ROM cu software
Imagini
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General
Style:

Pentru persoanele dreptace

Interface
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Număr de cereri/secundă:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
Ferrite core:

1x

Weight:

147 g

Cable length:

1.8 m

Connector finishing:

gold-plated

Lungime:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Colour:

negru

Butoane :

6 butoane standard, 1 rotiţă de derulare
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