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Draadloze muis
#23804

Draadloze, oplaadbare muis met gebogen vorm, ontworpen voor dagelijks gebruik en comfort

Eigenschappen
• Het ergonomisch ontwerp is ook na urenlang werken

comfortabel
• Milieuvriendelijk, oplaadbaar ontwerp; geen batterijen nodig
• Plug-and-play USB-ontvanger, kan in de muis worden

opgeborgen
• Speciale vorm die je duim en pink ondersteunt
• Zes knoppen, inclusief twee makkelijk te gebruiken

duimknoppen aan de zijkant (vooruit en terug)
• Perfecte snelheidsregeling voor de cursor met extra hoge DPI

(800-1200-1600-2000-2400)

Wat zit er in de verpakking
• Oplaadbare draadloze muis
• USB-ontvanger
• Oplaadkabel

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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De ergonomische manier
Met een ergonomisch ontwerp dat jouw hand ondersteunt, en
een gedefinieerde vorm waar je jouw pink op laat rusten, is de
Trust Fyda de muis om jouw werkdag een stuk fijner te
maken. En dankzij het draadloze bereik van 10 meter, een
DPI-knop om de snelheid van je cursor aan te passen en een
herlaadbare accu, heb je alles in de hand om je werk te
kunnen doen.

Oplaadbaar
Met de Trust Fyda hoef je nooit meer snel te zoeken naar
batterijen. Het is namelijk uitgerust met een accu die
eenvoudig is op te laden met de meegeleverde
micro-USB-kabel. En dat is niet alleen gemakkelijk, je helpt er
het milieu ook nog mee. Je hoeft nooit meer oude batterijen
weg te gooien.

Hoge resolutie
De Trust Fyda doet precies wat je verwacht van een muis en
doet daar nog een extra schep bovenop. Het heeft zes
knoppen, waaronder twee duimknoppen die navigeren over
het web een stuk makkelijker maken. Er wordt een
USB-micro-ontvanger meegeleverd met een draadloos bereik
tot 10 meter, en een DPI-knop die de snelheid van je cursor
zelfs tot extra hoge resoluties laat instellen: 800, 1200, 1600,
2000 en 2400 DPI.

Een comfortabel ontwerp
Deze muis is ontwikkeld om comfortabel te gebruiken. Het
gedefinieerde ontwerp met een rustplek voor je pink laat je
urenlang werken zonder dat je last krijgt. En als je werkdag tot
z’n eind komt, dan zet je de Fyda uit om accu te besparen en
berg je de ontvanger veilig op in de muis zelf.
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ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

43 mm

Depth of main product
(in mm)

81 mm Total weight 108 g

Weight of main unit 106 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

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 Backward, dpi loop, forward,
left, mid, on/off, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Micro-USB

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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