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Pro Fit® Ergo Wireless Mouse  
Onderdeelnummer: K75404EU |  EAN-code: 50282562602709

Zorg voor meer 
comfort met 
een muis die 
aangepast is aan 
uw manier van 
werken.

Met de geïntegreerde polssteun en neutrale greep plaatst de ergonomisch goedgekeurde 

Pro Fit® Ergo Wireless Mouse uw hand zodanig dat u meer comfort ondervindt. De 

muis heeft onder meer dual wireless (2,4 GHz en Bluetooth 4.0 LE) met 128-bits AES-

versleutelingsbeveiliging, geluidloos klikken, vijf knoppen (onder meer Volgende en Terug), 

een vervangbare ontvanger*, een energiebesparingsschakelaar met drie standen en drie 

DPI-instellingen. 

• Ergonomisch goedgekeurd ontwerp – Plaatst uw hand zodanig dat u meer comfort 

ervaart.

• Geïntegreerde polssteun en neutrale grip – Ondersteunt, dempt en plaatst uw pols 

zodanig dat u comfort en een neutrale handpositionering ervaart.

• Dual wireless met 128-bits AES-versleutelingsbeveiliging – De flexibiliteit van 2,4 GHz 

en Bluetooth 4.0 LE met versleuteling volgens overheidsnormen.

• Geluidloos klikken – Zorgt voor een soepele en niet-verstorende werking en is ideaal 

voor stille kantooromgevingen. 

• Vijf knoppen (onder meer Volgende en Terug) – Verbeterde navigatie en 

productiviteit.

• Vervangbare ontvanger – Als u de ontvanger verliest of als deze beschadigd raakt, 

koopt u gewoon een nieuwe en koppelt u deze aan uw muis. Vervolgens is de 

ontvanger klaar voor gebruik.

• Energiebesparingsschakelaar met drie standen – Hiermee kunt u voor een optimale 

batterijduur switchen tussen 2,4 GHz, Bluetooth en Uitschakelen.

• Drie DPI-instellingen (800/1200/1600) – Hiermee kunt u de gevoeligheid en 

nauwkeurigheid van de muiscursor regelen.
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Geluidloos  
klikken

Knop DPI-
instellingen

Twee knoppen 
en scrollwiel

Duimknoppen

Geïntegreerde 
polssteun en 

neutrale greep

Ergonomisch  
verantwoord 

ontwerp



Systeemvereisten

Aansluiting  1x type A USB-poort

Ondersteunde besturingssystemen  Windows/MacOS/Chrome OS/Android

Connectiviteit

Draadloze technologie  Dual Wireless 2,4 GHz + Bluetooth 4.0

Draadloze werkafstand  2,4GHz - 33ft / 10m Bluetooth - 26ft / 8m

Productafmetingen

Afmetingen product  Breedte: 2.87in / 73mm 
Lengte: 5.24in / 133mm 
Hoogte: 2.36in / 60mm 

Gewicht muisunit 0,20 pond / 94,2g

Muiskleur  Zwart/grijs

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retaildoos

Afmetingen verpakking  Breedte: 5.98in / 152mm 
Lengte: 7.17in / 182mm 
Hoogte: 3.70in / 94mm

Verpakkingsewicht  0,2 kg/unit, 1,44kg/MC

Masterverpakking 4 stuks

Pakketinhoud   Muis, 2,4 GHz USB Nano Dongle, AA*1 
batterij, instructies, garantiekaart, 
nalevingsdocumentatie

Voeding en gebruiksomgeving

Batterij  1*AA

Batterijduur   6 maanden bij normaal gebruik, kan variëren 
op basis van werkelijk gebruikersgedrag

Bedrijfstemperatuur 0° tot 45°C (32˚ tot 113˚F)

Opslagtemperatuur  -15˚ tot 60°C (5˚ tot 140° F)

Relatieve luchtvochtigheid 0% tot 90% niet-condenserend

Land van oorsprong  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong China

Certificering en conformiteit  FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garantie  3 jaar beperkte garantie
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