
 Delock Suport pentru mouse USB 350 x 260 x 3 mm cu iluminare
RGB
  Descriere scurta
 

Acest mouse pad moale de înaltă calitate de la Delock
poate fi conectat la un PC sau la un laptop cu o interfață
USB de Tip-A. Convinge cu granita RGB iluminatoare. Prin
utilizarea butonului din lateral, există diferite moduri de
culoare în 7 nuanțe diferite, care pot fi activate, de ex. o
singură culoare sau un gradient de culoare. Datorită
dimensiunii speciale, acest mouse pad oferă spațiu
suficient pentru a lucra cu mouse-ul computerului.

 

 Notă
 

Conectați cablul USB la un port USB de Tip-A liber.
1 x clic: selectarea unei singure culori
Dublu clic: culoarea selectată clipește ușor
Din nou, dublu clic: gradient de culoare curcubeu
Din nou, dublu clic: placa mouse-ului se va stinge
 

 Specificatii
 

• Conector: 1 x USB Tip-A tată
• 1 x buton pornire / oprire, comutator
• Suport flexibil moale pentru mouse pad
• Bord RGB cu 7 nuanțe diferite
• 3 moduri diferite de culoare:
  Setarea unei singure culori
  Culoarea selectată clipește ușor
  Gradient culoare curcubeu
• Bază cauciucată
• Cablu USB de Tip-A integrat
• Cablu cu ecranare textilă
• 1 x miez de ferită
• Consum de curent: cca 100 mA
• Conector USB de Tip-A: placat cu aur
• Dimensiuni mouse pad (LxlxÎ): aprox. 350 x 260 x 3 mm
• Lungime cablu: aprox. 2 m
• Culoare: negru
 

 Cerinte de sistem
 

• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
 

 Pachetul contine
 

• Mouse pad RGB

  Nr. 12554
 

EAN: 4043619125548
 

Țara de origine: Taiwan, Republic of
China
 

Pachet: Retail Box
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  Imagini
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  General  
  Cable finishing: textile coating  
  Style: with on / off switch  
  Interface  
  connector: 1 x USB Tip-A, tată  
  Physical characteristics  
  Ferrite core: 1 x  
  Cable colour: black  
  Cable length: 2 m  
  Connector finishing: gold-plated  
  Lungime: 350 mm  
  Width: 260 mm  
  Height: 3 mm  
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