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Oplaadbare draadloze muis
#24035

Hoogwaardige draadloze muis met comfortabel ontwerp en ingebouwde oplaadbare batterij

Eigenschappen
• Hoogwaardige draadloze muis met ergonomisch ontwerp

waarmee je urenlang comfortabel kunt werken
• Milieuvriendelijk; dankzij de ingebouwde oplaadbare accu heb je

geen batterijen nodig
• Zes knoppen, inclusief stille rechts-/linksknoppen, plus duimwiel

voor horizontaal scrollen
• Personaliseer je cursorsnelheid (800-1200-1600-2400 dpi)
• Opladen via micro-USB-poort met inbegrepen kabel
• Draadloos bereik van maximaal 10 meter

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

gedownload op trust.com/23812/download

Systeem vereisten
• Windows 10, 8 of 7
• macOS 10.15 (Catalina) of nieuwer
• Chrome OS
• USB-poort
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De premium-muis
De Trust Ozaa is ontwikkeld voor comfort. Dankzij het
ergonomische design werk je de hele dag door, zonder dat je
hand een onnatuurlijke houding aanneemt. Er zijn totaal zes
knoppen aanwezig, waarvan de twee hoofdknoppen stil zijn
zodat je niemand stoort tijdens jouw harde werk. Het heeft
een horizontaal scrollwiel, een oplaadbare accu én het is
draadloos met een bereik tot 10 meter. Een echte
premium-muis.

Blijf comfortabel
De Ozaa heeft een ergonomisch ontwerp wat de druk op je
pols tot een minimum beperkt. Je werkt urenlang comfortabel
door. Het heeft zes knoppen, een DPI-switch en twee
scrollwielen - één verticaal en één horizontaal - zodat je de
volledige controle hebt. En de twee hoofdknoppen zijn zelfs
stil om je collega’s niet te storen als je hard aan het werk bent.

Goed voor het milieu
Dankzij de oplaadbare accu, ben je klaar met
wegwerpbatterijen. Dit scheelt je niet alleen geld, maar het
helpt het milieu ook. Er is een aan/uit-knop aanwezig om
stroom te besparen en het uiterste uit de accu te halen. Komt
de Trust Ozaa dan uiteindelijk toch zonder stroom te zitten,
dan is dat snel opgelost met de meegeleverde
micro-USB-kabel.

Draadloos
De Trust Ozaa voorkomt dat jouw bureau vol met kabels komt
te liggen. Het is draadloos en wordt geleverd met een handige
USB-micro-ontvanger met een draadloos bereik tot 10 meter.
Dat ruimt op.
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ALGEMEEN
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

46 mm

Depth of main product
(in mm)

118 mm Total weight 122 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

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, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling True Controls Backward, dpi loop, 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, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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FEATURES
Silent click True Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

KLEURENVERSIES
Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - white
24035

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - black
23812

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - blue
24034
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