
Mysz bezprzewodowa MW-800 v2 7
przycisków, czarna
Indeks: 151932 Producent: Hama Kod producenta: 173010

Cena: 132.96 zł

Opis

Mysz bezprzewodowa MW-800 v2 7 przycisków, czarna
Producent: Hama

Właściwości
Opis Kompaktowa mysz bezprzewodowa z 7 przyciskami i dużym zakresem regulacji DPI to  idealne
rozwiązanie dla osób, które dużo czasu spędzają przy komputerze.  Wygoda użytkowaniaMysz
bezprzewodowa umożliwia wygodną pracę i zabawę przy komputerze, również podczas podróży (odbiornik
USB można transportować w obudowie myszy) . Brak kabla sprawia, że jest znacznie praktyczniejsza, przewód
nie przeszkadza podczas pracy, myszka zajmuje mniej miejsca i możliwe jest korzystanie z niej, znajdując się
nawet w dużej odległości od komputera. Czujnik laserowy zapewnia precyzyjne sterowanie kursorem myszy
na prawie wszystkich powierzchniach. Ergonomiczny kształt myszki jest idealnie dopasowany do prawej ręki,
dzięki czemu jej używanie jest bardzo komfortowe. Regulacja czułościZależnie od tego, jaką pracę wykonujesz
w danym momencie, możesz dopasować czułość myszki do swoich potrzeb. Najszybsze ruchy kursora, które
dają przewagę w grach komputerowych zapewni poziom 3200 DPI. Jeśli natomiast przeglądasz tylko Internet
lub sprawdzasz pocztę wystarczy Ci zdecydowanie niższe DPI na poziomie 1200 lub 600 DPI. Ciche
przyciskiMysz Hama MW-800 V2 o ergonomicznym kształcie została wyposażona w ciche przyciski, które
bardzo szybko polubisz. Są niemal bezgłośne, dzięki czemu nie przeszkadzają w pracy zarówno innym, jak i
Tobie. Praktyczne pokrętło 4DCzterokierunkowe pokrętło myszy pozwala na przewijanie stron zarówno w
pionie, jak i poziomie. Rolka 4D to funkcjonalne rozwiązanie, np. gdy pracujesz z obszernym arkuszem
kalkulacyjnym lub niestandardowymi plikami czy stronami www. 7 przyciskówMysz została wyposażona w 7
przycisków. M.in. masz dostęp do przycisków przeglądarki, które umożliwiają wygodne nawigowanie między
stronami. Dodatkowo funkcje przycisków możesz dowolnie zmienić za pomocą oprogramowania. Wskaźnik
wymiany bateriiZawsze, gdy napięcie baterii jest zbyt niskie, zaczyna migać lampka kontrolna myszki. Oznacza
to, że należy wymienić baterie na nowe. Rozładowana mysz już Cię nie zaskoczy. EnergooszczędnośćMysz
przechodzi w tryb uśpienia zawsze, gdy z niej nie korzystasz. Dodatkowo masz dostęp do wyłącznika myszy.
To wszystko pozwala na energooszczędne i bardziej ekologiczne korzystanie z gryzonia. Cechy: Laserowa
mysz bezprzewodowa Regulacja DPI: 600/1200/1600/3200 Ciche przyciski Czterokierunkowe pokrętło Lampka
kontrolna sygnalizująca konieczność wymiany baterii Energooszczędność: wyłącznik i automatyczny tryb
uśpienia Ergonomiczny kształt 7 przycisków, m.in. przyciski przeglądarki do sterowanie stronami www
(wstecz / do przodu) Oprogramowanie umożliwiające zmianę funkcji przycisków Nadajnik USB może być
przechowywany wewnątrz myszy Wymiary: 6,7 x 10,7 x 3,7 cm Zasilanie: 2 baterie AAA Micro Waga: 138 g
Kolor: Czarny
Przeznaczenie (myszy / podkładki) Biuro
Sensor myszy Laserowy
Liczba przycisków 7
Liczba rolek 1
Profil Praworęczny
Rozdzielczość (min.) [dpi/lpi] 600



Marka Hama

EAN 4047443453891

Kod producenta 00173010

Model MW-800

Rozdzielczość myszy 3200

Liczba przycisków 7

Waga produktu 138

Kolor czarny

Stan Nowy

Sensor laserowy

Interfejs USB (Radio 2.4 GHz)

Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi] 3200
Połączenie Bezprzewodowe
Interfejs USB
Podświetlenie Nie
Zasilanie (lista) Baterie/akumulatory AAA
Akcesoria w zestawie Zawartość opakowania 1 7-przyciskowa laserowa bezprzewodowa mysz "MW-800 V2" 1
Odbiornik USB 2 Baterie AAA Micro 1 Instrukcja obsługi
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary 6.7 x 10.7 x 3.7 cm
Waga 138
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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