
Orbit® Fusion™ trådlösmus med styrkula
Artikelnummer: K72363WW  |  UPC-kod: 085896 72363 9

Kombinera 
styrkulekontroll 
med innovativ 
komfort.

Upplev förstklassig styrkuleinnovation. Orbit® Fusion™ trådlösmus med 

styrkula gör att du kan uppleva komfort godkänd av ergonom, överlägsen 

kontroll och precision hos en fingerkontrollerad styrkula tillsammans med en 

patenterad skrollring – allt i den välbekanta formen av en mus. Låt din hand bli 

ett med denna innovativa mus som erbjuder maximal kontroll och komfort. 

• Premiumprecision och -kontroll – Den högkvalitativa 

laserspårningssensorn, 40 mm fingerkontrollerade styrkulan och enkla 

DPI-omkopplaren ger jämn markörkontroll och enkla övergångar i 

pekarhastigheten.

• Patenterad skrollring – Den unika fingerkontrollerade skrollringen ger en 

mer precis, intuitiv och bekväm skrollningsupplevelse. 

• Design godkänd av ergonom – Vardagskomfort fås genom en skulpterad 

musliknande design för att förbättra handflatans, handledens, 

underarmens och axelns position med mindre handrörelser. 

• Plug & Play eller anpassa – Upplev standardinställningarna för plug-and-

play eller använd programvaran KensingtonWorksTM för att ställa in pekar- 

och skrollningsalternativ och anpassa 5 programmerbara knappar för att

sköta dina vanliga uppgifter med ett grepp.

• Universal kompatibilitet – Ansluter till Windows- och macOS-enheter 

via en 2,4 GHz nano-mottagare som stuvas undan i enheten när den inte 

används. Den medföljande USB-A till USB-C-adaptern fungerar för bärbara 

datorer med få eller inga USB-A-portar. 

• Omkopplare för tre DPI – Justera enkelt markörens hastighet för att passa 

dina behov genom att välja lämplig DPI-nivå (400/400–800/800–1500) – 

lägre DPI för precisionsredigering och högre DPI för ordbehandling eller 

vanlig surfning. 
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Produkt
Blad

Sidan Undersida

Patenterad 
skrollring

Programmerbara 
knappar (totalt 5)

Omkopplare för 
tre DPI 

40 mm finger- 
kontrollerad styrkula

Styrkuleåtkomst 
(styrkulan tas enkelt bort 

för rengöring)

2,4 GHz USB-A 
Nano-mottagare

131,9 mm (5,19 tum)

99,8 mm (3,93 tum)

På/av-
omkopplare

Batterifack  
(1 AA-batteri medföljer)

Design godkänd av ergonom 
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Systemkrav

Operativsystem som stöds  Windows 8.1, 10; macOS 10.13 eller senare 

Plug & Play Plug & Play för 2,4 GHz-läge

Programvara  KensingtonWorks  
Ladda ner programvara på: www.kensington.
com/software/kensingtonworks/

USB-gränssnitt

Typ av USB-anslutning USB-A 2.0-mottagare (med USB-C-adapter)

Värdanslutning  USB-A (3.0 eller lägre) och USB-C 
(via medföljande  
USB-A till USB-C-adapter) 

Värdanslutning

Värdens dockningsanslutning 2,4 GHz mottagare 

Trådlös anslutning

Trådlös teknik 2,4 GHz mottagare

Trådlöst driftsavstånd Upp till 10 m (33 fot)

LED-indikator

Röd LED Röd LED för ström PÅ 
Indikatorer för låg ström och ändrad DPI:  
      blinkar en gång för fast DPI @ 500 

blinkar två gånger för dynamisk DPI 400–800 
blinkar tre gånger för dynamisk DPI 800–1500

Materialspecifikationer

Övre och undre fodral  ABS

Skrollring   ABS+TPE

Kula  40 mm omättad polyesterharts 
med röd metallbeläggning

Halkskyddsfötter  Gummi

Höljets färg  Svart

Andra egenskaper

Orbit Fusion-supportsida www.kensington.com/orbit-fusion-support

Tekniska  
specifikationer
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Produktens mått

Enhetens specifikationer  Bredd: 131,9 mm (5,19 tum) 
Djup: 99,8 mm (3,93 tum) 
Höjd: 58,7 mm (2,31 tum) 
Vikt: 173 g (0,38 lbs) 

Plats på skrivbordet 131,9 mm x 99,8 mm (5,19 x 3,93 tum)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Brun låda

B2B-förpackning  Bredd: 172 mm (6,77 tum) 
Djup: 108 mm (4,25 tum) 
Höjd: 72 mm (2,83 tum) 
Vikt: 295 g (0,65 lbs) 

Ytterförpackning 4 st

Förpackningens innehåll En mus 
En USB-A till USB-C-adapter 
En USB-A-mottagare
AA-batteri 
Manual 
Överensstämmelseblad 
Garantikort 
RoHS-blad 
Välkomstinsats

Effekt och miljöförhållanden

Ström i bildtagning  < 10 mA @ 1,5 V

Ström i standby < 2,2 mA @ 3 V

Driftstemperatur -5 till 45 °C (23 till 113 °F) 

Förvaringstemperatur -20 till 65 °C (-4 till 149 °F) 

Relativ luftfuktighet 5 till 95 % för förvaring

Ursprungsland. 
föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse FCC/IC/CR/RCM/Japan MIC/KC/NCC/BSMI

Garanti 3 års begränsad


