Pro Fit® Rato Mid-Size sem Fios - Verde-esmeralda
K72424WW

102mm
66mm
35mm
0.11kg

Concebemos um rato que se adapta não só à sua mão, como também às características do seu estilo. O design
destro ergonómico proporciona horas de conforto. As quatro cores que tem à sua disposição também são
agradáveis à vista. O Pro Fit® Rato Mid-Size sem Fios foi concebido para proporcionar anos de serviço, com uma
garantia de duração limitada. Perfeito para utilizadores de desktop e de portáteis, o Pro Fit® Rato Mid-Size sem
Fios possui um receptor nano que funciona a 2.4 GHz, de modo a reduzir as interferências características de
ambientes de escritório sobrelotados. O receptor é tão pequeno que pode deixá-lo no seu computador, ou
introduzi-lo no compartimento incorporado no Pro Fit.
O Pro Fit® Rato Mid-Size sem Fios é suficientemente grande para se adaptar na perfeição à sua mão, mas
suficientemente pequeno para que o possa guardar com facilidade na sua mala de viagem. E, não obstante onde
o seu trabalho o leve, o sensor óptico de alta definição garante-lhe um controlo preciso e de resposta rápida do
cursor sobre vários tipos de superfícies. E funciona durante mais de 12 meses com 2 pilhas AAA (incluídas).

Características
Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

• Tamanho compacto para maior comodidade em viagem

200mm
135mm
80mm
0.19kg
085896724247
1

• Tecnologia sem fios, livre de confusões, e receptor nano armazenável
• Design destro ergonómico que encaixa perfeitamente na sua mão
• Tecnologia sem fios de 2.4 GHz para maior alcance e mínima interferência
• Roda de deslocamento com botão central e ponteiro de selecção rápida
• Sensor óptico de alta definición (PPP: 800/1200/1600) para un control efectivo

Mestre informações sobre o Caso
• Duração prolongada da vida útil da bateria até mais de 12 meses
440mm
155mm
223mm
1.44kg
UPC#
50085896724242
Quantidade Unidade
5

Informações sobre Envio

Período de Garantia

1
24

• Criado para durar com uma garantia de duração limitada
• Inclui 2 pilhas AAA

• Melhor para PCs de secretária, Portáteis
• Cor Green
• Cor Verde
• Compatibilidade macOS X 10.11, Vista, Windows 7,
Windows 8, XP

• Controlos Roda de deslocamento
• DPI 1200, 1600, 800
• Sensor Óptico
• Tamanho do receptor USB Nano
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