
Trådløs SureTrack™ Dual mus
Varenummer: K75298WW (sort), K75350WW (blå), K75351WW (grå) K75352WW (rød) K75353WW (hvid)  
UPC-koder: 085896752981 (sort), 085896753506 (blå), 085896753513 (grå) 085896753520 (rød), 085896753537

Rejs med en 
mus, der er lige 
så ubegrænset,  
som du er.

Forvent mere af din trådløse mus Den trådløse SureTrack™ Dual mus øger din 

produktivitet med – flere sporingsoverflader, flere forbindelsesmuligheder, 

mere sikkerhed og mere personliggørelse. Dette er den første lavprofilmus 

med trådløse forbindelsemuligheder, der kan tilpasses, samtidigt med at den 

muliggør præcisionssporing, selv på de vanskeligste overflader. 

• Trådløs parring, der kan tilpasses – Indeholder flere parringsmuligheder – 

kan sluttes til en bærbar computer eller mobil smartenhed via Bluetooth 

3.0 eller 5.0 (Bluetooth LE) for at spare en værdifuld USB-port eller til en 

stationær computer via en 2,4 GHz USB-A Nano-dongle.

• Avanceret sporingsteknologi – Den højtydende, optiske sensor sporer 

hurtigt og nøjagtigt på selv de vanskeligste, moderne kontoroverflader, 

herunder glas, granit, lak, marmor og træ. 

• AES 128-bit kryptering – Overholder virksomheders sikkerhedsprotokoller 

og beskytter dine data mod hackere ved hjælp af krypteringsteknologi i 

regeringsklasse. 

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

til dit behov, ved at vælge det relevante DPI-niveau (1200/2400/4000) – 

højere DPI til almindelig browsing eller tekstbehandling og lavere DPI til 

præcisionsredigering. 

• Universel kompatibilitet – Fungerer med Windows, Chrome OS og MacOS 

samt Android. Den ideelle mus til stationære computere med eller uden 

Bluetooth-funktionalitet samt nyere enheder med BLE, f.eks. Surface Pro og 

MacBook Pro. 

• Slankt design til højre-venstrehåndede – En perfekt lavprofil-rejsemulighed 

med lydløse knapper til erhvervspersonen på farten, designet ergonomisk, 

så den kan bruges hele dagen uden ubehag for højre eller venstre hånd. Fås 

i fem smarte farver. 

Produkt
Ark
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Venstrekliksknap Højrekliksknap

Praktisk, 
magnetisk 

dækken

2,4 GHz USB-A 
Nano-dongle

Batterirum  
(1 stk. AA-batteri medfølger)

Fås i fem smarte farver

Rulle-  
hjul

Triple DPI-knap 
(1200/2400/4000)

Højtydende, optisk 
sensor

Bluetooth/Fra/Dongle-kontakt



Systemkrav

Understøttede operativsystemer  Windows 7, 10; MacOS 10.13 eller nyere,  
Chrome OS, Android

Plug-and-play Plug-and-play for 2,4 GHz-tilstand; Bluetooth   
 forbindelse kræves til Bluetooth-tilstand

USB-brugergrænseflade

Type USB-stik USB 2.0-stik

Værtsstik Understøtter USB 2.0/3.0 type A 

Trådløs forbindelse

Trådløs teknologi 2,4 GHz-modtager, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

Trådløs funktionsrækkevidde Op til 10 m (33 fod)

Strøm og miljø

Batteri  1 stk. AA

Batteriets levetid  18 måneder  
 (kan variere, afhængigt af anvendelsesforhold)

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

Opbevaringstemperatur -20 til 60 °C (-4 til 140 °F) 

Relativ luftfugtighed 0 % til 95 % ikke-kondenserende

Oprindelsesland,  
regulatorisk og garanti

Oprindelsesland Taiwan (US)  
 Kina (ikke-US)

Certificeringer og overensstemmelse FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

Garanti 3 års begrænset

Særlige bemærkninger og andre 
funktioner

DPI-muligheder  1200/2400/4000

Flere SKU-numre K75298WW (sort) 
  K75350WW (blå)      

K75351WW (grå) 
K75352WW (rød)  
K75353WW (hvid)
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Produktmål

Enhedsspecifikationer  Bredde: 62 mm (2,45 tommer)  
 Dybde: 110 mm (4,34 tommer)  
 Højde: 36 mm (1,41 tommer) 
 65 g (0,14 lbs)

Enhedens farve og materiale Farvet ABS

Emballagens mål

Emballagetype Detailhandelsæske

Specifikationer for  Bredde: 48 mm (1,89 tommer) 
detailhandelsemballage  Dybde: 104 mm (4,10 tommer) 

Højde: 184 mm (7,25 tommer) 
Vægt: 0,22 kg (0,49 lbs)

Master carton-specifikationer 10 stk. 
 Bredde: 225 mm (8,86 tommer) 
 Dybde: 259 mm (10,20 tommer) 
 Højde: 210 mm (8,27 tommer) 
 Vægt: 2,72 kg (6,0 lbs)

Pakkens indhold 1 stk. SureTrack-mus  
 2,4 GHz Nano-dongle  
 1 stk. AA-batteri  
 Brugervejledning  
 Garantivejledning  
 Overensstemmelsesark 
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