
 

Myszka optyczna Superslim
USB, 3-przyciskowa z rolką Scroll, 1000 dpi
Part No.: 177658
EAN-13: 0766623177658 | UPC: 766623177658

Styl i funkcjonalność w jednym nowoczesnym urządzeniu.
Z myszką optyczną MANHATTAN Superslim nadasz swojemu komputerowi
osobistemu współczesnego wyglądu. Jego wrażliwy i precyzyjny czujnik
optyczny o rozdzielczości 1000 dpi oraz nowoczesny kształt usprawnią
korzystanie z komputera bez konieczności zakupu drogich, zaawansowanych
myszek.

Kształt dla oburęcznych użytkowników oraz przyjazna 3-przyciskowa
konfiguracja z rolką scroll to pewny dostęp do podstawowych poleceń bez
stosowania zbędnych sztuczek technicznych, programowania myszki i edukacji
użytkownika. Lekka, smukła obudowa i delikatnie wyrzeźbiony profil umożliwia
maksymalną kontrolę nad myszką przy jednoczesnym minimalnym ruchu
nadgarstka. Błyszcząca, prawie idealnie gładka powłoka wierzchnia myszki
nadaje jej wyjątkowo atrakcyjnego wyglądu.

Instalacja Plug and Play i pełna kompatybilność z systemami Windows
XP/Vista/7/8.1/10 oraz Mac zapewnia jej szybką i prostą obsługę. Myszka
optyczna MANHATTAN Superslim nie wymaga wielu starań, aby utrzymać jej
dobry wygląd i niezawodne działanie, a to dzięki brakowi jakichkolwiek części
mechanicznych narażonych na zużycie lub zepsucie.

Zobacz reklamę MANHATTAN na Youtube

Features:

 Wyprofilowany, bardzo elegancki kształt oraz precyzyjny sensor
optyczny
 Niewielka waga oraz rozmiary zapewniają łatwą nawigację i kontrolę
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odpowiednich firm odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych
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http://youtu.be/X9ZJOCXsU7M


 Kompaktowy rozmiar oraz ergonomiczne wzornictwo zarówno dla
prawo, jak i leworęcznych użytkowników - komfort pracy eliminujący
zmęczenie dłoni
 Gładka podstawa myszki gwarantuje łatwy jej ruch prawie na każdej
powierzchni
 Instalacja Plug and Play; współpraca z systemami Windows oraz Mac
 Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

<font color="black"><b>Standardy i certyfikaty:</b></font>
• USB 1.1
• CE
• FCC
• RoHS
• WEEE

<font color="black"><b>Parametry techniczne:</b></font>
• Interfejs USB
• Myszka: optyczna, 1000 dpi
• Przyciski: prawy i lewy przycisk myszki oraz rolka scroll
• Współpraca z systemami Windows XP/Vista/7/8.1/10

<font color="black"><b>Wymiary:</b></font>
• Myszka: 10,8 x 5,4 x 2,5 cm; 57 g
• Kabel USB: 1,5 m

<font color="black"><b>Zawartość opakowania:</b></font>
• Myszka optyczna Mini Silhouette
• Instrukcja użytkownika
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