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Rato sem fios de modo duplo
#24208

Rato sem fios Bluetooth/2,4 GHz: usa o teu método de ligação preferido ou ambos para alternar entre dispositivos

Características principais
• Utiliza o teu método de ligação preferido: Bluetooth/2,4 GHz ou

ambos para alternar entre dispositivos
• O recetor USB de 2,4 GHz incluído pode ser utilizado para

sistemas não compatíveis com Bluetooth
• Pode ser usado por utilizadores canhotos e destros
• Alterna entre velocidades do cursor com o botão DPI: 800, 1200

e 1600 DPI
• Interruptor para ligar/desligar a poupança de energia
• A luz de pilha fraca avisa-te quando o rato está a ficar sem pilha

O que está na caixa
• Rato sem fios
• Microrrecetor USB
• 1 pilha AA

Requisitos de sistema
• PC, portátil, tablet ou smartphone com Bluetooth
• Windows 10
• macOS High Sierra (10.13) ou posterior
• Android 4.0.3 ou mais recente
• iPad OS 13.4 ou mais recente
• Bluetooth
• OU porta USB



Yvi Dual-Mode Wireless Mouse

Data de publicação: : 22-11-2021 Número do artigo: 24208
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24208
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439242089
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24208/materials

Small and Smart Mouse
The Yvi Wireless Mouse is a small, smart and stylish addition
to your desk. An easy-to-use mouse with wireless control and
a low-battery warning light.

Two Connection Modes
The mouse’s wireless design enables you to move around
freely. With two connection modes, you decide how you want
to work with the Yvi on your devices. Plug the USB receiver
into your desktop and connect the mouse via Bluetooth on
your laptop (or the other way around) to easily switch
between devices.

Comfortable Grip
With an ambidextrous design, both left and right-handed
users can easily work with the Yvi Wireless Mouse. Its rubber
sides add comfort and grip, making for effortless and
convenient operation.

Choose your Speed
Whether you prefer your cursor to move at a medium or fast
pace; it’s up to you. Yvi lets you select your favourite speed
with the speed selection button (800/1600 DPI). 
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GERAL
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

57 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 58 g

Weight of main unit 36 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

USB version 2.0 Connector type USB-A

Wireless protocols Bluetooth, 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 DPI range 800 - 1600 dpi

Max. DPI 1.600 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Bluetooth, dpi, left, mid,
power on/off, right

Number of buttons 4 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, Pairing

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery False Power saving True

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Software
Platforms

Android, Mac OS, Windows,
iOS



Yvi Dual-Mode Wireless Mouse

Data de publicação: : 22-11-2021 Número do artigo: 24208
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24208
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439242089
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24208/materials

PRODUCT VISUAL 1
PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BOTTOM 1 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

PACKAGE FRONT 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

