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Produkt
Blad

Klicka. Tvätta. 
Skölj. Repetera.

Med sin vattentäta, lätt rengöringsbara och robusta design är Pro Fit® 

kabelansluten tvättbar mus idealisk för att upprätthålla en hygienisk 

yta och för att ta bort dropp och spill utan att ge avkall på prestandan*. 

Bekväm att använda med båda händerna och USB-kabelanslutningen ger 

pålitlig prestanda utan att batterier behövs. Plug-and-play, så du behöver 

inte hämta och installera någon programvara. Ett perfekt komplement 

till Kensington Pro Fit® kabelanslutet tvättbart tangentbord. 

• Vattentät, tvättbar och robust design motstår spill och underlättar 
rengöring* 
* Sänk inte ned USB-kontakten i vätska.

• IP67-klassning

• Står emot nedblötning och frekvent användning av 
sprejrengöringsmedel

• Plug-and-play – du behöver inte hämta någon programvara

• Pålitlig USB-anslutning med kabel utan behov av batterier

• Ett perfekt komplement till Pro Fit® kabelanslutet tvättbart tangentbord

• Upp till 1600 DPI för utmärkt precision och respons

• Perfekt för hem, kontor, skolor, sjukhus och medicinska miljöer samt 
detaljhandel

• Ambidextriös – bekväm med båda händerna

• Trå års begränsad garanti 
 
* Sänk inte ned USB-kontakten i vätska.
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Produkt
Blad

Perfekt komplement till Pro Fit® 
kabelanslutet tvättbart tangentbord

Skapade för att komplettera varandra 
så att de inte bara ser rena ut, utan 
också är det.

Ambidextriös, konturerad 
konstruktion

Uppsättning med tre knappar och 
skrollhjul ger en bekväm upplevelse 
för både vänster- och högerhänta 
användare.

Tre års begränsad garanti

Lita på att Kensington skyddar dig.

3 års
begränsad garanti

Vattentät, tvättbar, robust design 

Står emot nedblötning och 
frekvent användning av 
sprejrengöringsmedel. Idealisk för att 
upprätthålla en hygienisk yta och för 
att ta bort dropp och spill utan att ge 
avkall på prestandan*. IP67-klassning 
är en av branschens bästa skydd mot 
damm och vatten.

Plug-and-play-  
USB-anslutning med kabel

Ger pålitlig prestanda omedelbart 
utan behov av batterier eller speciell 
programvara.

1600 DPI optisk sensor  
med hög upplösning

Exakt och responsiv för optimal 
prestanda och produktivitet.

DPI
1600

* Sänk inte ned USB-kontakten i vätska.



Systemkrav

Anslutning  1 x USB-A-port

Operativsystem som stöds Windows, macOS, Chrome OS

Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: 68,0 mm (2,67 tum) 
 Djup: 117,0 mm (4,60 tum) 
 Höjd: 38,0 mm (1,49 tum)

Enhetens vikt 75 g (0,16 lbs)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Kartong för detaljhandel

Förpackningens mått  Bredd: 110 mm (4,33 tum)  
Djup: 167 mm (6,57 tum)  
Höjd: 50 mm (1,96 tum) 
Vikt: 230 g (0,50 Ibs)

Ytterförpackning 10 st.

Förpackningens innehåll  Mus, instruktionsguide, garantikort och  
överensstämmelseblad

Effekt och miljöförhållanden

Batteri Inget

Arbetstemperatur 0 till 40 °C (32 till 104 °F)

Förvaringstemperatur -20 till 60 °C (-4 till 140 °F)

Relativ luftfuktighet 0 % till 95 % icke-kondenserande

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse FCC, CE, UKCA, VCCI

Garanti 3 års begränsad garanti

Tekniska  
specifikationer
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