
 
 

  
 

 

   

• Biedt draadloze verbinding tot maximaal 7 bluetooth apparaten zoals PDA’s, keyboards, muizen en 
printers, zonder een wirwar van snoeren. 

 
• Gemakkelijk te gebruiken – Plug & Play functie 

 
• Stijlvol – Ergonomisch design voor maximaal comfort, hoge resolutie optische sensor bidet nog meer 

accuratesse en precisie. 
 

• Praktisch – Aan/uit schakelaar voor langere levensduur van uw batterijen. 

  
 
Geniet van de vrijheid van het werken 
in een draadloze omgeving met de 
Bluetooth mini muis en USB adapter 
van Targus, beidt draadloze verbinding 
met uw notebook en Desktop PC.  
 
De Targus Bluetooth mini muis en USB 
adapter biedt diverse voordelen op het 
gebied van bluetooth voor uw 
bestaande USB Desktop of Notebook. 
De USB adapter biedt draadloze 
verbinding aan uw laptop en muis, 
zonder een wirwar van snoeren. Biedt 
draadloze verbinding aan maximaal 7 
bluetooth apparaten zoals PDA’s, 
keyboards, muizen en printers. 
Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid 
tot dataverkeer tussen verschillende 
apparaten, synchronisatie met PDA en 
Smart Phones en zelfs verbinding tot 
het internet of netwerk.  

Bluetooth Mini Mouse  
& Adapter 

Model #AMB01EU 



  
 

  
 Unit Dimensions: (W x L x H) 3x 9 x 6cm (mouse), 2 x 5 x1 cm (adapter) 

Weight : 60grams(mouse), 10 grams (adapter) 

Colour Silver and blue 

Warranty: 2 year 

Bluetooth compliance Version 1.1 &version 1.2 

Operating frequency 2.4 - 2.4835GHz 

Data Rate 723/57.6kbps 

Software driver WidComm driver 3.0.1.5 

Certification FCC, CE! Class B, Bluetooth V1.1 /1.2 , BQB 

USB compliance: Version 1.1 

Resolution (Mini Mouse) 800dpi 

The Targus Bluetooth mini mouse & adapter brings the benefits of wireless 
connectivity to your laptop and desktop PC. Quick and easy to use, its 
compact and ergonomically design ensure you remain as productive as 
possible but with maximum comfort.    

Who needs wires?..... 
……you no longer do!! 

Range of Bluetooth 
devices from Targus 

Mini mouse & Adapter 
(AMB01EU) 

Adapter (ACB10EU)

Specifications 


