
SureTrack™ dubbel trådlös mus
Artikelnummer: K75298WW (svart); K75350WW (blå); K75351WW (grå); K75352WW (röd); K75353WW (vit)  
UPC-koder: 085896752981 (svart); 085896753506 (blå); 085896753513 (grå); 085896753520 (röd); 085896753537

Res med en mus 
lika gränslös  
som du.

Förvänta dig mer från din trådlösa mus. SureTrack™ dubbel trådlös 

mus förstärker din produktivitet med mer – fler spårningsytor, fler 

anslutningsalternativ, mer säkerhet och mer individanpassning. Detta är den 

första lågprofilerade musen med anpassningsbara alternativ för trådlösa 

anslutning samtidigt som spårningen är exakt, även på de svåraste ytorna. 

• Anpassningsbar trådlös hopkoppling – Ger flera hopkopplingsalternativ – 

anslut till en bärbar dator eller mobil smart enhet via Bluetooth 3.0 

eller 5.0 (Bluetooth LE) för att spara en värdefull USB-port, eller till en 

skrivbordsdator via 2,4 GHz USB-A nano-dongeln.

• Avancerad spårningsteknik – Den högpresterande optiska sensorn spårar 

snabbt och exakt, till och med på de svåraste moderna kontorsytorna 

såsom glas, granit, lack, marmor och trä. 

• AES 128-bitars kryptering – Uppfyller företagets säkerhetsregler och 

skyddar dina data från möjliga hackare med kryptering av myndighetsgrad. 

• Knapp för tre DPI – Justera enkelt muspekarens hastighet för att möta dina 

behov genom att välja lämplig DPI-nivå (1200/2400/4000) – högre DPI för 

vanlig surfning eller ordbehandling och lägre DPI för precisionsredigering. 

• Universell kompatibilitet – Fungerar med Windows, Chrome OS, macOS 

och Android. En idealisk mus för skrivbordsdatorer med eller utan 

Bluetooth-funktioner och nyare enheter med BLE såsom Surface Pro och 

MacBook Pro. 

• Elegant ambidextriös design – Ett perfekt lågprofilerat resealternativ med 

tysta knappar för det mobila proffset, ergonomiskt utformad för att ge 

komfort för höger eller vänster hand hela dagen. Tillgänglig i fem eleganta 

färger. 

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och 
design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice 
är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och  oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. 
Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2020 Kensington 
Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT29235EN
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Knapp för 
vänsterklick

Knapp för 
högerklick

Lättåtkomligt 
magnethölje

2,4 GHz USB-A 
nano-dongel

Batterifack  
(1 AA-batteri medföljer)

Tillgänglig i fem eleganta färger

Skroll- 
hjul

Knapp för tre DPI 
(1200/2400/4000)

Högpresterande optisk 
sensor

Bluetooth-/av-/ 
dongel-omkopplare



Systemkrav

Operativsystem som stöds  Windows 7, 10, macOS 10.13 eller senare,  
Chrome OS, Android

Plug-and-play  Plug-and-play för 2,4 GHz-läge;  
Bluetooth-anslutning krävs för Bluetooth-läge

USB-gränssnitt

Typ av USB-anslutning- USB 2.0-anslutning

Värdanslutning Stöd för USB 2.0/3.0 typ A 

Trådlös anslutning

Trådlös teknik 2,4 GHz mottagare, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

Trådlöst driftsavstånd Upp till 10 m (33 fot)

Effekt och miljöförhållanden

Batteri  Ett AA

Batteriets livslängd  18 månader 
  (kan variera beroende på 

användningsförhållandena)

Driftstemperatur 0 till 40 °C (32 till 104° F) 

Förvaringstemperatur –20 till 60 °C (–4 till 140 °F) 

Relativ luftfuktighet 0% till 95 % icke-kondenserande

Ursprungsland, 
regelverk och garanti

Ursprungsland Taiwan (USA)  
 Kina (ej USA)

Certifiering och överensstämmelse FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

Garanti 3 års begränsad

Särskilda anteckningar och andra 
egenskaper

DPI-alternativ  1200/2400/4000

Flera SKU K75298WW (svart) 
  K75350WW (blå)  

K75351WW (grå) 
K75352WW (röd)  
K75353WW (vit)

Tekniska  
specifikationer
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Produktens mått

Enhetens specifikationer  Bredd: 62 mm (2,45 tum) 
 Djup: 110 mm (4,34 tum)  
 Höjd: 36 mm (1,41 tum) 
 65 g (0,14 lbs)

Höljets färg och material Färgad ABS

Förpackningens mått

Typ av förpackning Detaljhandel låda

Förpackningsspecificationer  Bredd: 48 mm (1,89 tum) 
för återförsäljare  Djup: 104 mm (4,10 tum)  

Höjd: 184 mm (7,25 tum) 
Vikt: 0,22kg (0,49 lbs)

Ytterförpackningens specifikationer 10 st 
 Bredd: 225 mm (8,86 tum) 
 Djup: 259 mm (10,20 tum) 
 Höjd: 210 mm (8,27 tum) 
 Vikt: 2,72 kg (6,0 lbs)

Förpackningens innehåll En SureTrack-mus 
 2,4 GHz Nano-dongel 
 1x AA-batteri  
 Instruktionsguide 
 Garantiguide 
 Överensstämmelseblad

Tekniska  
specifikationer
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