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Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Csatlakoztathatóság
• PC csatlakozás: USB interfész

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: IFU / Használati útmutató

Termék méretei
• Kábelhosszúság: 0 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Tömeg: 0,055 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

46,5 x 57,5 x 24 cm
• Nettó tömeg: 0,055 kg
• Bruttó tömeg: 0,056 kg
• Önsúly: 0,001 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

57,5 x 46,5 x 24 cm
• Nettó tömeg: 4,4 kg
• Bruttó tömeg: 7,6 kg
• Önsúly: 3,2 kg
•
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