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Expert Mouse Optical Trackball
Ultiem comfort voor maximale productiviteit

64325

Productomschrijving

We noemen het dan wel een muis, maar de Kensington Expert Mouse® heeft zoveel meer te bieden. De muis is
uitgerust met onze optische DiamondEyetechnologie en nauwkeurige cursorbesturing. Rond de bal bevindt zich de
bekroonde Scroll Ring waarmee u het scrollen direct onder handbereik hebt, zodat u zeer snel door webpagina's
en documenten kunt bladeren. Ook wordt de Expert Mouse®trackball geleverd met een zachte polssteun voor
extra comfort en gemak die door geen enkele andere muis worden geëvenaard. De Expert Mouse Optische
Trackball is ontworpen voor pc's en Macs en met een grote trackball voor uitzonderlijke goede controle, waardoor
deze muis de industrienormen bepaalt.

Features

• Grote bal met een diameter van 55mm: uiterste precisie, controle en comfort

• Mac® met OS X of hoger en een beschikbare USB-poort.** Internetverbindingen of cd rom-stations voor de
software-installatie.** Ook compatibel met Windows®

• Comfortabel scrollen door document en webpagina's dankzij de bekroonde Scroll Ring

• Optische DiamondEye-technologie biedt de beste precisie

• Vier, met Kensington TrackballWorks™-software, te personaliseren buttons

• Stationair ontwerp voor optimaal bureaugebruik vergeleken met een muis

• Het design is geschikt voor links- en rechtshandig gebruik

• 180cm USB-kabel biedt een stabiele verbinding en maakt batterijen overbodig

• Geleverd met een verwijderbare polssteun voor meer comfort

• Compatibel met PC en Mac®

Specificaties

• Besturingssyste(e)m(en) Chrome OS, macOS,
Windows

• 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

• CONNECTIVITEIT Bedraad

• Bedieningselementen Programmeerbaar, Scrollring

• Eigenschappen Handig ontwerp

• Type slot Met supervisorsleutel

Productinformatie

Bruto gewicht 0.34kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 90mm
Breedte 150mm
Hoogte 180mm
Bruto gewicht 0.62kg
UPC# 085896643258
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 191mm
Breedte 166mm
Hoogte 205mm
Bruto gewicht 1.39kg
UPC# 50085896643253
Eenheid Hoeveelheid 2

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1
Garantieperiode 60


