
Orbit® Fusion™ Trådløs trackball
Varenummer: K72363WW  |  UPC-kode: 085896 72363 9

Trackball-
kontrol med 
innovativ 
komfort.

Oplev trackball-innovation, der er først i sin klasse. Orbit® Fusion™ Trådløs 

trackball giver en mulighed for at opleve ergonomisk godkendt komfort, den 

suveræne kontrol og præcision af en fingerstyret trackball, sammen med en 

patenteret rullering – alt sammen i den velkendte form af en mus. Lad din hånd 

smelte sammen med innovativ komfort og kontrol og foretrukken sporing og 

rulning. 

• Førsteklasses præcision og kontrol – Lasersporingssensoren af høj kvalitet, 

den 40 mm fingerstyrede trackball og den simple DPI-kontakt giver jævn 

markørkontrol, optimal præcision og let skifte af markørhastighed.

• Patenteret rullering – Den unikke fingerstyrede rullering giver en mere 

præcis, intuitiv og komfortabel rulleoplevelse. 

• Ergonomisk godkendt design – Heldagskomfort leveres gennem 

et skulptureret muselignende design for at forbedre håndfladens, 

underarmens og skulderens position med mindre håndbevægelse. 

• Plug & Play eller tilpasning – Oplev plug-and-play-standardindstillingerne, 

eller brug KensingtonWorksTM-softwaren til at angive markør- og 

rulleindstillinger og tilpasse fem programmerbare knapper efter ønske til at 

håndtere almindelige opgaver med en enkelt berøring.

• Universel kompatibilitet – Forbinder med Windows- og MacOS-enheder via 

en 2,4 GHz nano-modtager, der opbevares inden i trackball'en, når den ikke 

er i brug. Den medfølgende USB-A til USB-C-adapter fungerer til bærbare 

computere med begrænsede eller ingen USB-A-porte. 

• Tredobbelt DPI-knap – Du kan nemt justere markørhastigheden, så den 

passer til dit behov, ved at vælge det relevante DPI-niveau (400/400-

800/800-1500) – lavere DPI til præcisionsredigering og højere DPI til 

tekstbehandling eller almindelig browsning. 
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Produkt
Ark

Side Bund

Patenteret 
rullering

Programmerbare 
knapper (5 i alt)

Tredobbelt 
DPI-kontakt 

40 mm finger- 
styret trackball

Trackball-adgang 
(trackball udtages let til 

rengøring)

2,4 GHz USB-A 
Nano-modtager

131,9 mm (5,19")

99,8 mm (3,93")

Til/fra-
kontakt

Batterirum 
(1 stk. AA-batteri medfølger)

Ergonomisk godkendt design 
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Systemkrav

Understøttede operativsystemer  Windows 8,1, 10; MacOS 10.13 eller nyere 

Plug & Play Plug & Play til 2,4 GHz-tilstand

Software  KensingtonWorks  
Download software på: www.kensington.
com/software/kensingtonworks/

USB-grænseflade

Type af USB-stik USB-A 2.0-modtager (med USB-C-adapter)

Værtsstik USB-A (3.0 eller ældre) og USB-C (via inkluderet  
 USB-A til USB-C-adapter) 

Værtsforbindelse

Stik til værtsdocking 2,4 GHz-modtager 

Trådløs forbindelse

Trådløs teknologi 2,4 GHz-modtager

Trådløs funktionsrækkevidde Op til 10 m (33 fod)

LED-indikator

Rød LED Rød LED for tændt 
 Indikatorer for lav strøm og DPI-opladning:  
      blinker én gang for fast DPI ved 500  
      blink to gange for dynamisk DPI 400-800 
      blink tre gange for dynamisk DPI 800-1500

Materialespecifikationer

Top- og bundhylster  ABS

Rullering   ABS+TPE

Kugle  40 mm umættet polyesterharpiks  
med rød metallic lakering

Skridsikre fødder  Gummi

Hylsterfarve  Sort

Andre funktioner

Oribt Fusion-supportside www.kensington.com/orbit-fusion-support

Tekniske  
specifikationer
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Produktmål

Enhedsspecifikationer  Bredde: 131,9 mm (5,19 tommer)  
 Dybde: 99,8 mm (3,93 tommer)  
 Højde: 58,7 mm (2,31 tommer)    
 Vægt: 173 g (0,38 lbs) 

Flademål for skrivebord 131,9 mm x 99,8 mm (5,19" x 3,93")

Emballagens mål

Emballagetype brun kasse

B2B-emballage  Bredde: 172 mm (6,77 tommer) 
Dybde: 108 mm (4,25 tommer) 
Højde: 72 mm (2,83 tommer) 
Vægt: 295 g (0,65 lbs) 

Master Carton 4 stk.

Pakkens indhold Én mus 
 Én "USB-A til USB-C"-adapter 
 Én USB-A-modtager    
 AA-batteri 
 Brugervejledning 
 Overensstemmelsesark 
 Garantikort 
 RoHS-ark 
 Velkomstoplysninger

Strøm og miljø

Effekt billeddannelse  <10 mA ved 1,5 V

Standbystrøm <2,2 mA ved 3 V

Driftstemperatur -5 til 45 °C c(23 til 113 °F) 

Opbevaringstemperatur -20 til 65 °C (-4 til 149 °F) 

Relativ luftfugtighed 5 til 95 % relativ fugtighed til opbevaring

Oprindelsesland,  
Juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificeringer og overensstemmelse FCC/IC/CR/RCM/Japan MIC/KC/NCC/BSMI

Garanti 3 års begrænset
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specifikationer
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