Yvi Rechargeable Wireless Mouse

#24077

Oplaadbare draadloze muis

Compacte, draadloze, oplaadbare muis met een comfortabele vorm

Eigenschappen

• Handige, draadoze muis die je gemakkelijk kunt meenemen
• Werk milieuvriendelijk door de batterij op te laden in plaats van
deze te vervangen
• Geschikt voor zowel rechtshandig als linkshandig gebruik
• Je kunt de snelheid van de cursor aanpassen met de
dpi-schakelaar (800-1600 dpi)
• Bespaar op de levensduur van de batterij door de muis uit te
schakelen wanneer je die niet gebruikt
• Met USB-micro-ontvanger die in de muis kan worden
opgeborgen

Wat zit er in de verpakking
• Draadloze muis

Systeem vereisten

• Windows 10, 8, of 7

• Micro-USB-ontvanger

• Op Intel-gebaseerde Mac met Mac OS X 10.5 (Catalina) of hoger

• Micro-USB-oplaadkabel

• Chrome OS
• USB-poort
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
Klein en gemakkelijk
De Trust Yvi wordt jouw vertrouwde muis als je vaak
onderweg bent. Dit compacte muisje is gemakkelijk om mee
te nemen, omdat het in elke tas past, en is toch comfortabel
te gebruiken door links- en rechtshandige gebruikers. Het is
draadloos en oplaadbaar; klein en gemakkelijk.

Knoppen
Dit kleine muisje doet alles wat je van een kwaliteitsmuis mag
verwachten. Het heeft alle knoppen die je nodig hebt, inclusief
een scrolwiel. Daarnaast is er een handige DPI-switch
aanwezig om gemakkelijk te schakelen tussen 800 en 1600
DPI, en heeft het een aan-uit-schakelaar om de accu te
besparen.

Neem het mee
Dankzij het compacte format neem je de Yvi overal mee naar
toe. Zodra je klaar bent met je werk, stop je de draadloze
USB-micro-ontvanger in de Yvi zelf en doe je alles in je
laptoptas. Zo is alles precies waar je het hebt gelaten, inclusief
de ontvanger. De Yvi houdt alles simpel, zodat jij je kunt
richten op wat belangrijk is.
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
ALGEMEEN
Formfactor

Compact

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

38 mm

Width of main product
(in mm)

53 mm

Depth of main product
(in mm)

93 mm

Total weight

78 g

Weight of main unit

60 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

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

LIGHTING
Lights

False

CONTROL
Grip type

Claw, finger, palm

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi loop, left, mid, right

Number of buttons

4

DPI button

True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Indicators

Battery empty, Charging

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True

Power saving

True
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Software

False

Gliding pads

Teflon

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
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