Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse

#23731

Rato ergonómico recarregável sem fios

Rato recarregável sem fios com visor digital e design ergonómico vertical, para o máximo conforto

Características principais

• O design ergonómico vertical reduz a tensão do braço e pulso
• O visor LED mostra o estado da ligação e da bateria, do modo
sem fios e de definição DPI
• Otimize o seu ritmo de trabalho, reatribuindo funções de botão
através do menu de visualização LED
• Pode ser utilizado por USB ou Bluetooth no seu PC, portátil,
tablet ou smartphone
• Amigo do ambiente: não utiliza pilhas, graças à bateria
recarregável incorporada
• 9 botões, incluindo botões de polegar laterais de fácil acesso
(avançar e retroceder) e botões superiores com maior aderência

O que está na caixa

• Rato recarregável sem fios

Requisitos de sistema
• Windows 10, 11

• Cabo de carga

• macOS 10.15, 11, 12

• Recetor USB

• Chrome OS

• Guia do utilizador

• Porta USB ou ligação Bluetooth
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Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse
No strain
A vertical, ergonomic design places your hand in a more
natural position, preventing or reducing wrist and arm strain.

Cut the cord
Work wirelessly via a storable USB receiver or Bluetooth,
providing you all the room you need to work, tangle-free.

Charged up
No need for disposable batteries – simple connect and
recharge when the LED display shows your battery life is
nearly empty. Plus, an energy-saving on/off switch helps
conserve battery life.

Buttons and buttons
9 total buttons – 5 of which are programmable – keep your
fingers busy and your experience customised.
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In the know
An LED display shows button functionality, DPI, connection
status, and remaining battery life, so you’re aware of all the
details – and fully in control.
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GERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

111 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

74 mm

Total weight

149 g

Weight of main unit

120 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Wireless protocols

Bluetooth, RF 2.4GHz

USB receiver included

True

USB receiver storable

True

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

1200, 1600, 2000, 2400

Max. DPI

2.400 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

9

DPI button

Dpi, left, mid, right, special
buttons
True

On/off button

True

Programmable buttons

True

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Indicators

Battery level, Connection
status, DPI, Wireless mode

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True
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FEATURES
Silent click

False

Gliding pads

Teflon

Software

False

Special features

LED display for battery and
connection status, wireless
mode and DPI setting, and
for reassigning button
functions

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

Data de publicação: : 07-04-2022
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23731
URL: www.trust.com/23731
Código EAN: 8713439237313
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23731/materials

Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT SIDE 2

PRODUCT BOTTOM 1

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

LIFESTYLE VISUAL 3

Data de publicação: : 07-04-2022
© 2022 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 23731
URL: www.trust.com/23731
Código EAN: 8713439237313
Imagens de alta resolução: www.trust.com/23731/materials

