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Systémové požadavky
• Operační systém: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Možnosti připojení
• připojení k počítači: Rozhraní USB

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Návod k obsluze

Rozměry výrobku
• Délka kabelu: 0 cm

• Rozměry výrobku (Š x V x H): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Hmotnost: 0,055 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 14 x 23,6 x 4 cm
• Čistá hmotnost: 0,055 kg
• Hrubá hmotnost: 0,126 kg
• Hmotnost obalu: 0,71 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 51 x 49 x 17,5 cm
• Čistá hmotnost: 1.1 kg
• Hrubá hmotnost: 3,7 kg
• Hmotnost obalu: 2,6 kg
•
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