
Microsoft Bluetooth Mobile Mouse 3600
myszka BlueTrack Oburęczny
Indeks: 59509 Producent: MICROSOFT Kod producenta: PN7-00023

Cena: 122.64 zł

Opis

Bluetooth Mobile Mouse 3600 - PN7-00023
Producent: Microsoft

Właściwości
Opis Tak niewielka, że możesz ją zabrać wszędzieSpodoba Ci się to, że urządzenie Bluetooth&#174; Mobile
Mouse 3600 idealnie pasuje do Twojej dłoni i życia w ciągłym ruchu. Możesz się nią posługiwać wszędzie,
nawet na nierównej ławce w parku lub na wykładzinie w salonie &#8212; to zasługa BlueTrack Technology1
firmy Microsoft. Nie musisz się przejmować urządzeniami nadawczo-odbiorczymi czy kablami. Jedna bateria
pozwala na korzystanie z myszy nawet przez rok.Niewielkie rozmiary zapewniające maksymalną
mobilnośćNiewielki rozmiary urządzenia sprawiają, że świetnie sprawdzi się ono w podróży.Kółko do
przewijania w czterech kierunkachKółko do przewijania w czterech kierunkach umożliwiające przewijanie w
górę, w dół, w lewo i w prawoTechnologia BlueTrack TechnologySkorzystaj z BlueTrack Technology, która
dzięki połączeniu mocy czujnika optycznego z precyzją lasera zapewnia dokładność działania na dowolnej
powierzchni.Tak samo wygodnie w obu dłoniachPosługuj się myszą lewą lub prawą dłonią. Oburęczna
konstrukcja sprawia, że zawsze jest tak samo wygodnie.Technologia Bluetooth SmartNiesprawiająca kłopotów
i niezawodna obsługa przy użyciu najnowszej technologii Bluetooth 4.0.Sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z
technologią Bluetooth 4.0.Nawet 12-miesięczny czas pracy bateriiMożesz używać myszy nawet przez
dwanaście miesięcy bez konieczności wymiany baterii.1.BlueTrack Technology nie działa na powierzchniach z
przejrzystego szkła ani lustrzanych.
Przeznaczenie (myszy / podkładki) Notebook (Bluetooth / mini)
Przeznaczenie (myszy / podkładki) Biuro
Sensor myszy Optyczny
Liczba przycisków 3
Liczba rolek 1
Profil Uniwersalny
Połączenie Bezprzewodowe
Interfejs USB
Zasilanie Baterie/akumulatory AA
Akcesoria w zestawie Baterie AA
Kolor (wyliczeniowy) Niebieski
Wymiary 95.3 x 56.9 x 40.4 mm
Waga 63
Pozostałe parametry Wymagania systemowe:- Komputer: Wymagany jest komputer PC z zainstalowanym
jednym z następujących systemów operacyjnych, spełniający jego wymagania.- Złącza: Urządzenie musi
zapewniać obsługę standardu Bluetooth&#174; 4.0 (lub jego nowszej wersji)- Dysk twardy: Do korzystania z
elementów programowalnych pozwalających korzystać z funkcji systemu Windows wymagany jest program
Centrum myszy i klawiatur (do pobrania 150 MB) oraz zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows



Marka Microsoft

EAN 885370993745

Kod producenta PN7-00023

Model 3600 - PN7-00023

Sensor optyczny

Rozdzielczość myszy 1000

Interfejs USB

Profil myszy uniwersalna

Liczba przycisków 3

Waga produktu 63

Kolor niebieski

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.213

Stan Nowy

Parametry
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