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Rato sem fios
#22925

Rato óptico sem fios de 5 botões com tecnologia óptica superior de 1000 dpi e micro receptor USB

Características principais
• Rato óptico sem fios de 5 botões com tecnologia óptica superior

de 1000 dpi e micro receptor USB
• Funcionamento sem fios de 2.4 GHz e resposta imediata do rato

num raio até 6 metros
• Tecnologia ligação inteligente: ligação sem fios simples e

automática
• Bateria de grande autonomia devido à mais recente tecnologia

de poupança de energia
• Botões laterais para facilitar a navegação pela internet (página

anterior/seguinte)
• Receptor USB ultra pequeno: ligue-o uma vez e nunca mais o

tire

O que está na caixa
• Rato sem fios
• Microrrecetor USB
• 2 pilhas AA
• Guia do utilizador
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Wireless optical mouse with micro size USB receiver
Enjoy wireless control of your PC and laptop with the
Nora Wireless Mouse. It has a precise 1000 dpi optical sensor
and long-lasting comfort. It is the perfect addition to every
home or working environment. Want to use the mouse?
Simply plug the micro-USB receiver into a USB port and you
can start using it wirelessly within a range of 6 meters. When
you are finished you can store the receiver in the mouse or
simply leave it in your laptop or PC.
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GERAL
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm Total weight 119 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable False

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000 Max. DPI 1.000 dpi

DPI adjustable False Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AAA

Battery life 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

0,5 mW

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, forward, left, mid,
right

Number of buttons 5 DPI button False

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent mouse False Gliding pads UPE

Software included False Special features No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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