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Gör dig bekväm 
med en anpassad 
mus.

Med inbyggt handledsstöd och neutralt grepp håller Pro Fit® Ergo 

kabelansluten mus, godkänd av ergonom, din hand så att bekvämligheten 

förbättras. Funktioner inkluderar tyst klickning, Plug & Play-USB-

anslutning, fem knappar (inklusive framåt och bakåt) som förbättrar 

navigationen och produktiviteten tillsammans med fyra DPI-inställningar. 

• Design godkänd av ergonom – Håller din hand så att såväl 

bekvämligheten i handled och underarm som produktiviteten 

förbättras.

• Inbyggt handledsstöd och neutralt grepp – Stöttar, skyddar och 

placerar din handled så att det blir bekvämt och handriktningen 

blir neutral.

• Tyst klickning – Ger smidig och störningsfri användning och är 

idealisk för tysta kontorsmiljöer. 

• Plug & Play-USB-anslutning – Enkel och pålitlig.

• Fem knappar (inklusive framåt och bakåt) – Förbättrad navigation 

och produktivitet.

• Fyra DPI-inställningar (1000/1600/2400/3200) – Låter dig välja 

muspekarens känslighet och precision.
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ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och  oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. 
© 2019 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT24266SE



Pro Fit® Ergo kabelansluten mus 
Artikelnummer: K75403EU  |  EAN-kod: 5028252604475

Produktblad

Plug & Play-USB-
anslutning

Tyst klickning Två knappar och 
skrollhjul

Tumkontroller

Inbyggt 
handledsstöd och 

neutralt grepp

DPI-
inställningsknapp

Design godkänd 
av ergonom



Systemkrav

Anslutning 1x typ A USB-port

Operativsystem som stöds Windows/macOS/Chrome OS/Android

Anslutning

Anslutningsteknik Plug & Play-USB-A-anslutning

Kabellängd 1,8 m/5,9 ft

Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: 73 mm/2,87 tum 
Längd: 133 mm/5,24 tum 
Höjd: 60 mm/2,36 tum 

Musenhetens vikt 94,2 g/0,20 lbs

Musens färg Svart

Förpackningens mått

Typ av förpackning Detaljhandel låda

Förpackningens mått  Bredd: 152 mm/5,98 tum 
Längd: 182 mm/7,17 tum 
Höjd: 94 mm /3,70 tum

Förpackningens vikt 0,2 kg/enhet, 1,44 kg/MC

Ytterförpackning 4 st

Förpackningens innehåll  Mus, instruktionsguide, garantikort, 
dokumentation om överensstämmelse

Effekt och miljöförhållanden

Driftstemperatur 0 till 45 ˚C (32 till 113 ˚F)

Förvaringstemperatur –15 till 60 ˚C (5 till 140 ˚F)

Relativ luftfuktighet 0% till 90% icke-kondenserande

Ursprungsland, regelverk och 
garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse FCC , FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garanti 3 års begränsad garanti
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