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Pro Fit® Mid-Size Wireless Mouse Ruby Red

K72422WW

Productomschrijving

Wij hebben een muis ontworpen die niet alleen bij uw hand past, maar ook bij uw gebruiksstijl. Het ergonomische
ontwerp voor rechtshandigen biedt urenlang comfort en met keus uit vier kleuren is het ook prettig voor de ogen.
De Pro Fit® middelgrote draadloze muis is ontwikkeld om jarenlang te kunnen worden gebruikt en is voorzien van
een beperkte levenslange garantie. De Pro Fit® middelgrote draadloze muis is perfect voor gebruik bij
desktopcomputers en mobiele apparaten en deze heeft een nano-ontvanger die werkt bij 2,4 GHz, waardoor
storing in drukke kantooromgevingen wordt beperkt. De ontvanger is zo klein dat u deze in uw computer kunt laten
of in het ingebouwde opslagcompartiment voor de ontvanger van de Pro Fit kunt schuiven.
De Pro Fit® middelgrote draadloze muis is groot genoeg, zodat deze goed in uw hand voelt en is klein genoeg om
gemakkelijk in uw reistas te pakken. Ongeacht waar u moet zijn voor uw werk, de zeer nauwkeurige optische
sensor biedt nauwkeurige, responsieve cursorbesturing bij verschillende oppervlakken. Bovendien werkt deze muis
maximaal 12 maanden op 2 AAA-batterijen, die zijn meegeleverd.

Features

• Compacte afmeting voor reisgemak

• Ongecompliceerde draadloze technologie en nano-ontvanger die kan worden opgeborgen

• Ergonomisch ontwerp voor rechtshandigen dat perfect bij uw hand past

• Draadloze ontvanger van 2,4 GHz voor een groot bereik met minimale storing

• Scrollwiel met knop in het midden en voor snel kiezen van de aanwijzersnelheid

• Zeer nauwkeurige optische sensor (DPI: 800/1200/1600) voor responsieve besturing

• Verbeterde levensduur van de batterij tot 12 maanden

• Ontwikkeld voor een gebruiksduur met een garantie voor beperkte levenslange garantie

• 2 AAA-batterijen meegeleverd

Specificaties

• Geschikt voor Desktopcomputers, Laptops

• Kleur Red

• Kleur Rood

• Compatibiliteit Chrome OS 44 of hoger, macOS 10.10
of hoger, macOS 10.9, macOS X
10.11, Vista, Windows 10, Windows 7,
Windows 8, XP

• Bevestiging Draadloos

• Bedieningselementen Scrollwieltje

• DPI 1200, 1600, 800

• Sensor Optisch

Informatie Retailverpakking

Diepte 200mm
Breedte 135mm
Hoogte 80mm
Bruto gewicht 0.19kg
UPC# 085896724223
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 440mm
Breedte 155mm
Hoogte 223mm
Bruto gewicht 1.44kg
UPC# 50085896724228
Eenheid Hoeveelheid 5

Herkomstgegevens

Garantieperiode 24

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


