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Stille optische muis
#23266

Comfortabele draadloze muis met geavanceerde stille knoppen

Eigenschappen
• Minimaal 90% minder klikgeluiden van toetsen
• Snelheidsselectieknop (1000/1600/2400 dpi)
• Op te bergen micro-USB-ontvanger
• Draadloos bereik van 8 meter
• Voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze muis
• Micro-USB-ontvanger
• 1x AA-batterij
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Leopard) of hoger
• Chrome OS
• USB-poort
• Android 3.1 of hoger
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Minder klikgeluiden van toetsen
Of je nu thuis, op school of op kantoor werkt, met de Siero
stille draadloze muis kun je je volledig concentreren op je
werk zonder dat je afgeleid wordt door vervelende
klikgeluiden. Geniet van de stilte, maar met dezelfde werking
als elke andere muis.

Minder geluid
De Siero maakt minder geluid. Als je op de knoppen klikt,
geeft dat zeker 90% minder geluid vergeleken met een
reguliere muis. Daarbij heeft de Siero een precieze optische
sensor voor accurate bediening van je werk.

Snelheidsselectieknop
Deze muis is gemaakt voor alle gebruikers. De
snelheidsselectieknop bovenop de muis geeft je de
mogelijkheid om de snelheid van de cursor te veranderen
(1000/1600/2400 DPI). Op deze manier kun je de juiste
snelheid voor je type werk selecteren gecombineerd met je
persoonlijke voorkeuren. Door het speciale ontwerp is de
muis door zowel rechts- als linkshandige mensen te
gebruiken.

Werk draadloos
De Siero muis werkt draadloos tot een afstand van 8 meter
met de opbergbare USB micro ontvanger. Stop deze kleine
ontvanger in je laptop of PC en je kunt de muis direct
gebruiken. Als je klaar bent laat je de ontvanger gewoon zitten
in je PC of laptop, of berg je hem op in het gedeelte in de
muis. Zet de muis aan of uit met de aan/uit schakelaar om de
batterij te besparen.
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ALGEMEEN
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

38 mm Width of main product
(in mm)

96 mm

Depth of main product
(in mm)

57 mm Weight of main unit 65 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000, 1600, 2400 Max. DPI 2.400 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 Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, on/off, right

Number of buttons 4 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 True Gliding pads Teflon

Software included False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT BOTTOM 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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