Trax Wired Mouse

#22931

Bedrade muis

Comfortabele, grote muis met 6 knoppen, voorzien van nauwkeurige Bluespot-technologie van 1600 dpi

Eigenschappen

• Comfortabele, grote muis met 6 knoppen, voorzien van
nauwkeurige Bluespot-technologie van 1600 dpi
• Nauwkeurige en zeer precieze Bluespot-sensor die werkt op
vrijwel alle oppervlakken, zoals hout, graniet, tapijt, zwart, wit,
enz.
• Speciale knop om de gevoeligheid te schakelen naar normale
(1000 dpi) of snelle (1600 dpi) bewegingen
• Ergonomisch ontwerp met comfortabele rubberen zijkanten
voor een stevige grip
• Zijknoppen om eenvoudig internet te verkennen
(volgende/vorige pagina) en games te spelen
• Direct aansluiten en starten, geen stuurprogramma nodig

Wat zit er in de verpakking
• Bluespot-muis

• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten

• Windows 10, 8, 7, Vista
• Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• USB-poort
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Trax Wired Mouse
Comfortabele, grote muis met 6 knoppen
Deze muis met 6 knoppen beschikt over een precieze
Bluespot-sensor waarmee een hoge nauwkeurigheid kan
worden gegarandeerd. Als u op zoek bent naar een kwalitatief
goede muis die op nagenoeg elk oppervlak werkt, is dit de
juiste muis voor u.

Formaat/vorm
Dankzij het ergonomische ontwerp en de rubberen
inzetstukken heeft de muis een stevige grip. De metaallook is
een lust voor het oog en de muis bevat extra knoppen voor
eenvoudige navigatie op internet en voor het aanpassen van
de gevoeligheid.

Bluespot-technologie
Achter de moderne uitstraling van de draadloze
Trax-minimuis gaat een kwalitatief hoogwaardige muis
verborgen. De Trax heeft een uiterst precieze
Bluespot-sensor. Of u de muis nu op hout, graniet, tapijt
gebruikt, op een zwarte of op een witte ondergrond, hij werkt
op nagenoeg elk oppervlak. De Bluespot-muis met blauwe
LED-verlichting is minder gevoelig voor stof of oneffenheden
en verbruikt minder energie.

Trax-muis-serie
De Trax-muis is ontworpen voor gebruikers van pc's en
notebooks. Deze muis heeft dezelfde voordelen als zijn
kleinere broertjes, maar vanwege zijn formaat is hij met name
geschikt voor gebruikers van pc's en laptops. De Trax-muis
past prima in elke notebooktas, biedt alle voordelen van de
Bluespot-technologie en is daarnaast zeer ergonomisch.
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Trax Wired Mouse
ALGEMEEN
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

130 mm

Width of main product
(in mm)

79 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

Total weight

107 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

1.1

Connector type

USB

CONNECTIVITY

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

1000, 1600

DPI range

1000 - 1600 dpi

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

LIGHTING
Lights

False

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Gliding pads

UPE

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

Software

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Trax Wired Mouse
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