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Expert Mouse® Draadloze Trackball
K72359WW

Productomschrijving

De Expert Mouse draadloze trackball biedt u maximale vrijheid waardoor u productiviteit naar een hoger niveau tilt
en niet meer wordt gehinderd door de beperkingen van een USB-kabel. U kunt de trackball koppelen via
Bluetooth® 4.0 LE waardoor u een USB-poort vrij kunt houden, maar u kunt ook gebruikmaken van de USB-nano-
ontvanger. De TrackballWorks™-software biedt bijna onbegrensde mogelijkheden voor het personaliseren van uw
gebruikerservaring en de technologie voor optische tracking zorgt voor een gestroomlijnde, nauwkeurige
cursorbesturing. Daarnaast is de trackball voorzien van onze bekroonde scrollring waarmee u razendsnel door
webpagina's en grote documenten kunt scrollen. Al deze innovatieve functies garanderen het uitzonderlijke comfort
en bedieningsgemak die ervoor zorgen dat Kensington al meer dan 20 jaar toonaangevend is in de branche.

Features

• Draadloze verbinding via Bluetooth® 4.0 LE of met de USB-nano-ontvanger

• Met de TrackballWorks™-software kunt u alle 4 knoppen naar wens configureren en de cursorsnelheid
aanpassen

• DiamondEye™-technologie voor optische tracking en premium cursorbesturing en nauwkeurigheid

• Met de bekroonde scrollring scrolt u razendsnel door webpagina's en documenten

• De grote bal is perfect rond en zorgt voor uitmuntende precisie

• Verwijderbare polssteun biedt ergonomische en comfortabele ondersteuning voor uw hand en pols

• Het dubbelhandige ontwerp is geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

• Voorzien van automatische slaapstandfunctie voor aanvullende batterijduur

• Compatibiliteit met USB-ontvanger: Windows® 10, 8.1, 8, 7, en Mac OS X 10.8 en hoger

• Compatibiliteit met Bluetooth 4.0 LE: Windows® 10 en 8.1, en Mac OS X 10.8 en hoger*

• TrackballWorks is alleen compatibel met Mac bij gebruik van de 2,4 GHz-verbinding

Specificaties

• Kleur Zwart

• Kleur Zwart

• Compatibiliteit Chrome OS 44 of hoger, macOS 10.10
of hoger, macOS 10.13 of hoger,
macOS 10.8, macOS 10.9, macOS X
10.11, Windows 10, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1

• Bevestiging Draadloos

• Bedieningselementen Programmeerbaar, Scrollring

• Eigenschappen Auto Wake/Sleep, Handig ontwerp,
Opslag draadloze USB-ontvanger

• Sensor Optisch

• Grootte van USB-ontvanger Nano

Informatie Retailverpakking

Diepte 180mm
Breedte 100mm
Hoogte 255mm
Bruto gewicht 0.66kg
UPC# 085896723592
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 260mm
Breedte 200mm
Hoogte 280mm
Bruto gewicht 1.77kg
UPC# 50085896723597
Eenheid Hoeveelheid 2

Herkomstgegevens

Garantieperiode 36

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


