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Cerinţe sistem
• Sistem de operare: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Conectivitate
• PC Link: Interfaţă USB

Accesorii
• Accesorii incluse: IFU / Manual de utilizare

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Greutate: 0,055 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

46,5 x 57,5 x 24 cm
• Greutate netă: 0,055 kg
• Greutate brută: 0,056 kg
• Greutate proprie: .001 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 57,5 x 46,5 x 24 cm
• Greutate netă: 4,4 kg
• Greutate brută: 7,6 kg
• Greutate proprie: 3,2 kg
•
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