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Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Pripojiteľnosť
• Počítačové prepojenie: Rozhranie USB

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: IFU/Návod na používanie

Rozmery produktu
• Dĺžka kábla: 0 cm

• Rozmery produktu (Š x V x H): 4.9 x 9 x 3.2 cm
• Hmotnosť: ,055 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 46,5 x 57 5 x 24 cm
• Čistá hmotnosť: ,055 kg
• Hmotnosť brutto: ,056 kg
• Hmotnosť obalu: ,001 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 57 5 x 46,5 x 24 cm
• Čistá hmotnosť: 4.4 kg
• Hmotnosť brutto: 7,6 kg
• Hmotnosť obalu: 3.2 kg
•

Káblová myš pre notebook
USB 800 DPI 
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