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Wymagania systemowe
• System operacyjny: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Możliwości połączeń
• PC Link: Interfejs USB

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Waga: 0,055 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

46,5 x 57,5 x 24 cm
• Waga netto: 0,055 kg
• Waga brutto: 0,056 kg
• Ciężar opakowania: 0,001 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

57,5 x 46,5 x 24 cm
• Waga netto: 4,4 kg
• Waga brutto: 7,6 kg
• Ciężar opakowania: 3,2 kg
•
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