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Rato ótico compacto sem fios
#17233

Rato óptico compacto sem fios com 800 DPI de resolução e microreceptor que se pode guardar dentro do rato

Características principais
• Rato óptico compacto sem fios com 1200 DPI de resolução e

microreceptor que se pode guardar dentro do rato
• Tecnologia 2.4 GHz para proporcionar movimentos suaves e um

alcance radioeléctrico de 8 metros
• Receptor USB ultra pequeno: ligue-o uma vez e nunca mais o

tire
• O seu design compacto é perfeito para o guardar no pouco

espaço disponível nas malas para portáteis
• Basta ligar e iniciar: não necessita de controladores

O que está na caixa
• Rato sem fios
• Microrrecetor USB
• 2 pilhas AAA
• Guia do utilizador
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GERAL
Formfactor Compact Height of main product

(in mm)
100 mm

Width of main product
(in mm)

67 mm Depth of main product
(in mm)

37 mm

Total weight 87 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 8 m USB receiver included True

USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1200 Sensor technology Optical

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Left-right handed use Right-handed Scroll wheel True

Trackball False Horizontal scrolling False

Controls Left, mid, right Number of buttons 3

DPI button False On/off button False

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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