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Draadloze muis voor linkshandige gebruikers
#23122

Comfortabele draadloze muis, speciaal ontworpen voor linkshandige gebruikers

Eigenschappen
• Werk lange perioden comfortabel door
• Comfortabele duimsteun en rubberen afwerkingslaag voor een

perfecte grip
• Snelheidsselectieknop (800-1200-1600 dpi)
• 2 duimknoppen: Vorige/Volgende in uw browser
• Opbergbare micro-USB-ontvanger
• Draadloos bereik van 8 m

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze muis voor linkshandige

gebruikers
• Micro-USB-ontvanger
• 2 AAA-batterijen

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Chrome OS
• USB-poort
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Werk lange perioden comfortabel
In tegenstelling tot de standaardmuis voor rechtshandigen is
de draadloze Trust Lagau-muis zeer geschikt voor iedereen
die de muis graag met zijn of haar linkerhand bedient. De
combinatie van de precieze optische sensor, het draadloze
gebruiksgemak en het comfortabele ontwerp maakt deze
muis tot de perfecte aanwinst voor de werkplek van een
linkshandige!

Comfort voor linkshandige gebruikers
Het ontwerp van de Lagau-muis voor linkshandigen is
weldoordacht. De muis ligt lekker in de hand en heeft een
duimsteun voor extra comfort. De zijkanten hebben een
rubberen coating die zorgt voor maximale grip zodat u de
muis gedurende langere tijd optimaal kunt bedienen. Het
moderne ontwerp van deze muis voorziet in al uw behoeften,
zowel thuis als op kantoor.

Nauwkeurige bediening
Sluit de micro-USB-ontvanger gewoon aan op een USB-poort
en u kunt gebruikmaken van een optische sensor van
800/1200/1600 dpi die voor een nauwkeurige bediening zorgt.
Schakel met de speciale knop over op een andere dpi of
blader snel naar andere webpagina's met de twee
duimknoppen.

Slim gebruik
Houd uw bureau netjes en ervaar het gemak van een
draadloze muis. De opbergbare ontvanger van deze muis
zorgt ervoor dat de muis draadloos werkt binnen een bereik
van 8 meter. Ook heeft de muis een aan/uit-schakelaar, zodat
u energie kunt besparen door de muis uit te schakelen
wanneer u deze niet gebruikt.
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ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm Total weight 78 g

Weight of main unit 78 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600 DPI range 800 - 1600 dpi

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 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life 6 month Power saving True

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, next, prev, right

Number of buttons 6 DPI button True

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 Sleepmode after 10 min

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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