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Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Connectiviteit
• PC Link: USB-interface

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: IFU/

gebruikershandleiding

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 0 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Gewicht: 0,055 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

46,5 x 57,5 x 24 cm
• Nettogewicht: 0,055 kg
• Brutogewicht: 0,056 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,001 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 57,5 x 46,5 x 24 cm
• Nettogewicht: 4,4 kg
• Brutogewicht: 7,6 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,2 kg
•

Notebookmuis met kabel
USB 800 DPI 
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