Nito Wireless Mouse

#24115

Draadloze muis

Draadloze muis met ergonomische duimsteun en rubberen laag voor een stevige grip

Eigenschappen

• Ergonomisch ontwerp voor comfortabel gebruik, zelfs tijdens
lange werkdagen
• De duimsteun heeft een rubberen laag die zorgt voor een
stevige grip
• Met een draadloos bereik van 10m heb je veel bewegingsvrijheid
• Berg de USB-micro-ontvanger in de muis zelf op
• Cursorsnelheid kan worden aangepast
(800-1200-1600-1800-2200 dpi)
• De door jou geselecteerde cursorsnelheid wordt weergegeven
op de DPI LED-indicator

Wat zit er in de verpakking

• Comfortabele draadloze muis

Systeem vereisten

• Windows 10, 8, of 7

• Micro-USB-ontvanger

• Mac OS X 10.15 (Catalina) of later

• 1x AA-batterij

• USB-poort
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Nito Wireless Mouse
Volledige grip op het werk
Met de Trust Nito kom je zonder zorgen door je werkdag.
Deze draadloze muis heeft een ergonomisch ontwerp,
handige duimknoppen en een draadloos bereik van 10 meter.
Je hebt zelfs volledige controle over de snelheid van je cursor.
De rubberen inlay zorgt voor een goede grip op deze muis,
zodat jij je kunt concentreren op je werk.

Ontwerp
Dankzij het ergonomische ontwerp van de Trust Nito gebruik
je deze muis comfortabel, zelfs tijdens de langste werkdagen.
Der twee duimknoppen, die je bijvoorbeeld makkelijk door
bestanden en het web laten browsen, zitten op een handige
plek. En dankzij de rubberen inlay blijft jouw hand precies
waar het hoort; met een goede grip op je werk.

Draadloos bereik
Beweeg jij veel op een dag? Geen zorgen! De Nito heeft een
draadloos bereik van 10 meter, waardoor je alle ruimte krijgt
om te bewegen. De USB-micro-ontvanger zorgt daar wel voor.
En als je klaar bent met je werk, dan plaats je de ontvanger
gewoon in de muis zelf zodat je het altijd weet terug te
vinden.

Indicator
Er is een LED-indicator geplaatst op de Trust Nito die je
precies vertelt wanneer het tijd is om de batterijen te
verwisselen; zo verrast het je niet tijdens een presentatie. Het
vertelt je zelfs welke DPI-instellingen je gebruikt, omdat je de
keuze hebt uit 5 verschillende snelheden
(800-1200-1600-1800-2200 DPI). Controle is alles!
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Nito Wireless Mouse
ALGEMEEN
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

41 mm

Width of main product
(in mm)

74 mm

Depth of main product
(in mm)

113 mm

Total weight

100 g

Weight of main unit

75 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

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, 1800, 2200

DPI range

800 - 2200 dpi

Max. DPI

2.200 dpi

DPI adjustable

True

LIGHTING
Lights

False

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Power saving

True

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 loop, forward,
left, mid, on/off, right
True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators

Battery empty, Charging, DPI

INPUT
Power source

Battery
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Nito Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Software

False

Gliding pads

Teflon

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

Publicatie datum: 05-12-2020
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 24115
URL: www.trust.com/24115
EAN-code: 8713439241150
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24115/materials

Nito Wireless Mouse

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BOTTOM 1

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Publicatie datum: 05-12-2020
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 24115
URL: www.trust.com/24115
EAN-code: 8713439241150
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24115/materials

Nito Wireless Mouse

Publicatie datum: 05-12-2020
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 24115
URL: www.trust.com/24115
EAN-code: 8713439241150
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24115/materials

