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Järjestelmävaatimukset
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Liitännät
• PC Link: USB-liittymä

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas

Tuotteen mitat
• Johdon pituus: 0 cm

• Tuotteen mitat (L x K x S): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Paino: 0,055 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 46,5 x 57,5 x 24 cm
• Nettopaino: 0,055 kg
• Kokonaispaino: 0,056 kg
• Taara: 0,001 kg

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 57,5 x 46,5 x 24 cm
• Nettopaino: 4,4 kg
• Kokonaispaino: 7,6 kg
• Taara: 3,2 kg
•
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