Orbit™ Optische Trackball
Het perfecte alternatief voor een muis

64327EU
Productomschrijving

Productinformatie
Diepte
Breedte
Hoogte
Bruto gewicht

38mm
124mm
143mm
0.20kg

Comfort en productiviteit binnen handbereik met de Kensington SlimBlade™ Trackball. Het slanke, onopvallende
ontwerp biedt de hele dag comfort en de geavanceerde dubbele lasersensors en de grote bal leveren uitzonderlijk
grote precisie. Uw computerbeleving wordt soepeler, sneller en gemakkelijker met de verschillende gebruikersmodi
van de Kensington SlimBlade™ Trackball. U kiest de navigatiemodus om cursor en scrollen te regelen
eenvoudigweg door de bal te draaien. In de mediamodus regelt u volume, afspelen/pauzen, stoppen en vooruit/
terug en in de weergavemodus kunt u in/uitzoomen en pannen. En dit alles met de bal die volledig wordt bestuurd
door uw vingers. Met de Kensington TrackballWorks™software kunt u de vier aanpasbare knoppen instellen voor
veelgebruikte functies of sneltoetsen, zodat uw productiviteit nog groter wordt.

Features
Informatie Retailverpakking

• Linker- en rechter-klikknop precies op de plaats waar u ze verwacht

Diepte
40mm
Breedte
151mm
Hoogte
220mm
Bruto gewicht
0.28kg
UPC#
5028252216807
Eenheid Hoeveelheid
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• Systeemvereisten: USB-poort. Compatibel met Windows® 10, Windows® 8, Windows®7, Windows® XP,
Windows Vista® en Mac OS® X. TrackballWorks™-software te downloaden op www.kensington.com
• Met de TrackballWorks™-software kunt u beide knoppen naar wens configureren en de cursorsnelheid
aanpassen
• Innovatieve optische-trackingtechnologie voor premium cursorbesturing en nauwkeurigheid
• Ontwerp is geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers

Informatie overdoos

• Stationair ontwerp voor optimaal bureaugebruik vergeleken met een muis

Diepte
380mm
Breedte
173mm
Hoogte
236mm
Bruto gewicht
1.61kg
UPC#
5028253216806
Eenheid Hoeveelheid
4

• 180cm USB-kabel biedt betrouwbaarheid en maakt batterijen overbodig
• Professioneel en aantrekkelijk matgrijs
• Pc- en Mac®-compatibel

Specificaties
Herkomstgegevens
Minimum Orderaantal
Garantieperiode

1
60

• Besturingssyste(e)m(en) Chrome OS, macOS,
• Bedieningselementen Programmeerbaar
Windows
• Type slot Met supervisorsleutel
• Kleur Zilver
• Sensor Optisch
• Compatibiliteit Chrome OS 44 of hoger, macOS 10.10
• Garantieperiode
3 Jaar
of hoger, macOS 10.13 of hoger,
macOS 10.8, macOS 10.9, macOS X
10.11, Vista, Windows 10, Windows 7,
Windows 8
• CONNECTIVITEIT Bedraad

www.kensington.com
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