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Conectivitate
• PC Link: Interfaţă PS/2

Informaţii ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937627
• Greutate brută: 0,274 kg
• Înălţime: 50 mm
• Lungime: 210 mm
• Lăţime: 180 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944618
• Greutate brută: 11.16 kg
• Lăţime: 440 mm
• Lungime: 540 mm
• Înălţime: 382 mm
•

Mouse optic cu fir
PS2 400 DPI 
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