
Draadloze muis 1200 dpi met nano ontvanger
De perfecte mix tussen prestatie, precisie en betrouwbaarheid

Artikkelnummer EW3221

EAN code 8056045871145

Master carton 40

Casepack 0

OVERZICHT

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

- Draadloze optische muis 1200 dpi
- Kleur: Zwart
- Inclusief draadloze USB nano ontvanger
- Geschikt voor rechtshandingen en linkshandingen
- Voorzien van automatische energiebesparing
- Ideaal voor notebookgebruikers
- Nano ontvanger opbergen in de muis
- Eenvoudige installatie
- 2 jaar garantie
- Toegankelijke helpdesk

- MAC OS X 10.9.x
- Windows 8.1 64bit
- Windows 8.1 32bit
- MAC OS X 10.8.x
- Windows 8 64bit
- Windows 8 32bit
- MAC OS X 10.7.x
- Windows 7 64bit
- Windows 7 32bit
- Windows Vista 64bit
- Windows Vista 32bit
- Windows XP 64bit
- Windows XP 32bit



Geniet van draadloze vrijheid met de Ewent EW3221 Draadloze Optische Muis! Deze muis is ideaal voor gebruik in huis, op het kantoor of
als je onderweg bent. Het is uitgerust met een nano ontvanger en een intelligente energiebesparing om de levensduur van de batterij te
verlengen.

Aantrekkelijk ontwerp, middelgroot formaat
De EW3221 heeft een aantrekkelijk ontwerp. Dankzij het formaat van de muis is het goed te gebruiken en mee te nemen bij je laptop of netbook.

Optische precisie, scroll wiel en nano ontvanger
Je kunt nu genieten van 1200 dpi optische precisie. De muis is uitgerust met alle gangbare functies, twee knoppen en een scroll wiel. Tijdens het
reizen kun je de ultra kleine nano ontvanger in de onderkant van de muis plaatsen.

Aansluiten en gebruiken
Sluit eenvoudig de nano ontvanger in een beschikbare USB poort van je computer. Plaats de bijgeleverde batterijen in de muis en het zal automatisch
verbinding maken met je computer. Je kunt de muis gebruiken in combinatie met alle bekende besturingssystemen zoals Windows, Mac OSX.

INHOUD VERPAKKING

- 1x Wireless Mouse EW3221
- 1x Nano receiver
- 1x AA battery


