Produkt
Blad

Pro Fit® Ergo vertikal trådlös mus – Svart
Artikelnummer: K75501EU | EAN-kod: 5028252605960

Skaka hand
med din mus.

Pro Fit® Ergo vertikal trådlös mus, med sin naturliga
handskakningsposition förbättrar handleds- och
underarmsställningen för överlägsen komfort och
muskelstöd. Funktioner inkluderar:
• Naturlig hanskakningsposition
• Utökat stöd för lillfingret
• Sexknappsdesign
• Plug and play
• Indikator för lågt batteri
• Nanomottagare förvaring
• Föredragen mus i oberoende studie

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 o
 registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. © 2019
Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT24900SE
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Naturlig hanskakningsposition –
Konturerad, naturlig (46,7-graders)
lutning håller handleden i en neutral
handskakningsposition, vilket eliminerar mjukvävnadskompression.

Utökat stöd för lillfingret – Ger
fullständigt stöd för mjukare, större
muskelgruppsrörelse.

Sexknappsdesign –
Fullt utrustad mus med
bläddringshjul, vänster,
höger, framåt, bakåt och DPI
(800/1000/1200/1600) knappar.

Plug and play –
Anslut bara nanomottagaren för
plug-and-play trådlös anslutning
upp till 20 meter (65,61 fot).

Indikator för lågt batteri –
Låter dig veta när det är dags att
byta batteri, så att du aldrig tas på
sängen. Ett AA-batteri håller i upp till
6 månader.*

Förvaring för nanomottagare –
Nanomottagaren kan förvaras i
musen när den inte används.

Föredragen mus i oberoende studie – I en oberoende studie utförd av professionella ergonomer, ”användarna rankade
den vertikala musen som den mest bekväma och uppgav att den anpassade sig till deras hand naturligt”.**
* Batteriets livslängd kan variera beroende på faktiskt användarbeteende. ** Källa: 2019 VSI Risk Management and Ergonomics, Inc. studie.
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Systemkrav
Anslutning
Operativsystem som stöds

1x USB-A port för 2,4 GHz adapter
Windows/macOS/Chrome OS/Android

Trådlös teknik
Trådlösa driftavståndet

Dubbel trådlös 2,4 GHz
20 m

Enhetens mått

Längd: 112 mm
Bredd: 76 mm
Höjd: 71 mm
93,5 g
Svart

Anslutning

Produktens mått

Musenhetens vikt
Musens färg

Förpackningens mått
Typ av förpackning
Förpackningens mått

Förpackningens vikt
Ytterförpackning
Förpackningens innehåll

Detaljhandel låda
Längd: 153 mm
Bredd: 110 mm
Höjd: 201 mm
130 g
4 delar
Mus, 2,4 GHz USB-A adapter, 1 AA* batteri,
instruktionsguide, garantikort och
efterlevnadsdokument

Effekt och miljöförhållanden
Batteri
Batteriets livslängd

Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
Relativ luftfuktighet

1 AA*
Upp till 6 månaders vid normal användning.
*Batteriets livslängd kan variera beroende på faktiskt
användarbeteende.
0 till 45 ˚C / 32 till 113 ˚F
-15 till 60 ˚C / 5 till 140 ˚F
0% till 90 % icke-kondenserande

Ursprungsland, regelverk och garanti
Ursprungsland
Kina
Certifiering och överensstämmelse FCC, CE, IC, RCM, MIC
Garanti
3 års begränsad garanti

Särskilda anteckningar
LED-indikator (röd)
DPI

 larm för lågt batteri och DPI-omkopplare på
A
rullningshjulet
800/1000/1200/1600
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