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De favoriete keus 
van professionals 
wereldwijd voor 
alledaagse precisie, 
productiviteit en 
comfort.

Het bestaande aanbod van Kensington's prijswinnende 
trackballs wordt uitgebreid met de Orbit® Trackball met 
scrollring in een wit ontwerp. 

Functies zijn onder andere:

• Scrollring en medium trackball

• Configuratie op maat met TrackballWorks™

• Technologie voor optische tracking

• Verwijderbare polssteun

• Voor links- en rechtshandig gebruik

• Plug-and-play installatie voor Mac of pc

• Stijlvolle witte basis met zilveren bal
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Door aan de scrollring om 
de bal te draaien, kunt u 
met het grootste gemak op 
en neer door webpagina's 
of documenten scrollen.

De harde, zilveren bal van 
40 mm heeft een perfect 
rond ontwerp voor exacte 
tracking en controle.

Met speciale, gratis te 
downloaden software van 
TrackballWorks™ kunt u 
uw gebruikerservaring 
nog meer personaliseren 
door uiteenlopende 
programmafuncties te 
koppelen aan elk van 
de twee knoppen en de 
cursor- en scrollsnelheid 
aan te passen.

De optische tracking 
zorgt voor een ongekende 
nauwkeurigheid, zodat u 
de cursor sneller en met 
minder handbewegingen 
over het scherm 
kunt bewegen en zo 
productiviteit en efficiëntie 
kunt verbeteren.

Een afneembare polssteun 
met zachte vulling om 
zowel uw hand als uw pols 
op ergonomische wijze 
te ondersteunen, zodat 
u ook langere perioden 
achtereen comfortabel en 
pijnvrij kunt werken.

Het dubbelhandige 
ontwerp is geschikt 
voor zowel rechts- als 
linkshandige gebruikers.

Door de plug-and-play 
installatie worden alle 
stuurprogramma's 
eenvoudig en snel 
geïnstalleerd via een 
betrouwbare bedrade USB-
verbinding, waardoor u in 
no-time kunt klikken en 
scrollen op uw Mac of pc 
en geen batterijen nodig 
heeft.

De stijlvolle witte basis 
met zilveren bal is een 
mooie aanvulling voor uw 
bureau en kantoor.
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Systeemvereisten

Ondersteunde besturingssystemen Windows 7, 8.1, 10; macOS 10.12 of hoger
Software  Downloaden van Kensington-website 

(https://www.kensington.com/software)

Interface

Type USB-connector USB 1.1 Connector

Materiaalspecificaties

Kleur en materiaal van behuizing Wit ABS
Bovenzijde behuizing ABS, PMS B
Scrollring ABS, PMS en TPU
Bal Aramith-prox, PMS-afwerking in zilver-metallic
Onderzijde behuizing ABS,PMS
Antislip-pads onderzijde Rubber
Kabel PVC, PMS

Productafmetingen

Afmetingen product met accessoires  200,78 mm x 114,86 mm x 47,25 mm 
(zoals kapje)
Unitgewicht  161,6g (5.656oz)
Afmetingen product zonder accessoires 138,78 mm x 114,86 mm x 47,25 mm
Ruimte op het bureau 230 cm2

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retaildoos
Afmetingen verpakking  Lengte: 330 mm (129,93") 

Breedte: 166 mm (65,36") 
Hoogte: 222 mm (87,4")

Verpakkingsgewicht 112,02 g (3,96 oz)
Inhoud verpakking  masterverpakking, retaildoos, PE-zak, 

nalevingsdocumentatie, inzetstuk, 5-jaar-garantiebewijs, 
etiket, blister

Hoofddoos 4 stks.

Voeding en gebruiksomgeving

Stroomverbruik ~100mA @ 5V
Stroomverbruik in stand-bystand ~70mA @ 5V
Classificatie van voedingsadapter NA
Relatieve luchtvochtigheid 20%-80%
Gebruikstemperatuur 0 tot 50 °C
Opslagtemperatuur -30 tot 55 °C

Land van oorsprong, juridische  
vereisten en garantie

Land van oorsprong China
Garantie 5 jaar beperkte garantie
Certificering en conformiteit FCC, KC, CE, RCM, REACH, WEEE, RoHS, WHQL

Technische  
gegevens
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