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Rato sem fios
#22932

Rato sem fios de tamanho normal, confortável, com 6 botões e tecnologia Bluespot de alta precisão com 1600 dpi

Características principais
• Rato sem fios de tamanho normal, confortável, com 6 botões e

tecnologia Bluespot de alta precisão com 1600 dpi
• Sensor Bluespot de alta precisão que funciona virtualmente em

todas as superfícies escuras e claras, como madeira, granito,
alcatifa, preto, branco, etc.

• Tecnologia 2.4 GHz para proporcionar movimentos suaves e um
alcance de 6 metros

• Recetor USB ultrapequeno: ligue-o uma vez e nunca mais o tire
• Botão especial para mudar a sensibilidade de movimento para

normal (800 dpi), rápida (1200 dpi) e alta velocidade (1600 dpi)
• Design ergonómico com confortáveis incrustações em borracha

para maior aderência

O que está na caixa
• Rato Bluespot sem fios
• Microrrecetor USB
• Pilha AA
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Porta USB
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Ergonomic design with comfortable rubber inlay for
a firm grip
Give yourself ultimate comfort during long working days and
reduce arm/wrist strain with the ergonomic Trax Wireless
Mouse. This mouse allows your hand to operate the mouse
while remaining in its most natural position.

Comfort is key
Thanks to its ergonomic design you can work comfortably for
hours at home or in the office. Because of the smooth, low
friction gliding pads you can move your mouse effortlessly.

Practical buttons
The Trax mouse offers you 6 responsive buttons.  You can
choose your favorite DPI-level (800/1200/1600 DPI) by clicking
the speed select button of the mouse.

Plug & Play
Want to use the Trax mouse? Simply plug the micro USB
receiver into an USB port and you can start using it. The
receiver allows the Trax mouse to work wirelessly within a
range of 6 meters. 
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GERAL
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 85 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 True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent mouse False Gliding pads UPE

Software included False Special features Bluespot precision

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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