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Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Conectividade
• ligação ao PC: Interface USB

Acessórios
• Acessórios Incluídos: IFU / Manual do Utilizador

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Peso: 0,055 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14 x 23,6 x 4 cm
• Peso líquido: 0,055 kg
• Peso bruto: ,126 kg
• Tara: 0,071 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

51 x 49 x 17,5 cm
• Peso líquido: 1,1 kg
• Peso bruto: 3,7 kg
• Tara: 2,6 kg
•

Rato com fio para notebook
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