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Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση µε PC: ∆ιασύνδεση USB

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: IFU / Εγχειρίδιο 

χρήσεως

∆ιαστάσεις προϊόντος
• Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

4,9 x 9 x 3,2 εκ.
• Βάρος: 0,055 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

46,5 x 57,5 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,055 κ.
• Μικτό βάρος: 0,056 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,001 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

57,5 x 46,5 x 24 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,4 κ.
• Μικτό βάρος: 7,6 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,2 κ.
•

Ενσύρµατο ποντίκι για notebook
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