Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse

#24110

Draadloze, oplaadbare, ergonomische muis

Draadloze, oplaadbare verlichte muis met een ergonomisch, verticaal ontwerp om de belasting van je arm en pols te
verminderen, en met verlichting

Eigenschappen

• Het verticale ontwerp geeft je een perfecte polshouding, zodat je
urenlang zonder belasting kunt werken
• Draadloos; werk zonder beperkingen met de oplaadbare
USB-ontvanger
• Milieuvriendelijk dankzij de oplaadbare batterij; gooi nooit meer
batterijen weg
• Ga voor een persoonlijk tintje door de kleurcyclus in te
schakelen
• De LED die gaat branden wanneer de batterij bijna leeg is,
waarschuwt wanneer de muis moet worden opgeladen
• De meegeleverde USB-C-kabel zorgt ervoor dat je kunt blijven
werken terwijl de batterij wordt opgeladen

Wat zit er in de verpakking

• Draadloze ergonomische muis

Systeem vereisten
• Windows 10

• USB-ontvanger

• MacOS High Sierra (10.13) of hoger

• USB-C-oplaadkabel

• USB-poort
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Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse
Kantel je hand
De verticale indeling van de ergonomische, oplaadbare,
draadloze Bayo-muis brengt je onderarm en pols in een
natuurlijke positie, waardoor de spieren in je hand, pols en
arm tot rust komen. Je houdt de comfortabele en licht
gebogen handgreep van de muis vast zoals je iemand de hand
zou schudden (haaks op je bureaublad). Met de Bayo kun je
urenlang moeiteloos en zonder belasting werken.

Draadloos werken
De Bayo ontlast niet alleen je spieren, maar biedt ook
bewegingsvrijheid. Met de draadloze en opbergbare
USB-connector heb je een draadloos bereik van 10 m om je
comfort tijdens het werken nog verder te verbeteren. De muis
is dankzij een oplaadbare batterij ook milieuvriendelijk. Het
indicatielampje waarschuwt je wanneer het tijd is om de
batterij op te laden. Ook is er een USB-C-kabel inbegrepen,
zodat je kunt blijven werken wanneer je de batterij moet
opladen.

Knop voor eenvoudige bediening
De knoppen werken hetzelfde als op een standaardmuis,
alleen zijn ze 45 graden gekanteld. Met de twee duimknoppen
kun je eenvoudig naar de vorige en volgende pagina in je
browser gaan en met de DPI-knop kies je je gewenste
cursorsnelheid (800/1200/1600/2000/2400 DPI). Daarnaast
heeft de muis een geïntegreerde voedingsschakelaar om
ervoor te zorgen dat de batterij langer meegaat als je klaar
bent met werken.

Comfort en stijl
De Bayo maakt niet alleen een ergonomische bediening
mogelijk, maar ziet er dankzij het afgeronde ontwerp en het
stijlvolle, meerkleurige ledlampje op de duimsteun ook
gewoon goed uit. Kies je gewenste lichtinstelling om je muis
een persoonlijk tintje te geven.
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Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse
ALGEMEEN
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

109 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

83 mm

Total weight

112 g

Weight of main unit

110 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

LED colours

Full RGB

LIGHTING
Lights

True

LED colours adjustable

No

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

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

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Indicators

Battery empty, DPI

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True

Power saving

True
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Bayo Ergonomic Rechargeable Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Vertical angle

45 deg

Gliding pads

UPE

Software

False

Compatible Software
Platforms

Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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