
i-tec Bluetooth Comfort Optical Mouse BlueTouch 244

i-tec Bluetooth Comfort Optical Mouse
Mysz Optyczna BlueTouch 244
6-przyciskowa, opcjonalna czułość
sensora 1000/1600 DPI, przycisk ON / OFF

 
OPIS PRODUKTU

Seria ADVANCE i-tec to akcesoria najwyższej klasy. Produkty te umożliwiają korzystanie z zaawansowanych
technologii. Wyróżniają się nowoczesnym wyglądem oraz ekskluzywnym opakowaniem.

i-tec BlueTouch 244 to bezprzewodowa optyczna mysz z interfejsem Bluetooth 3.0 dla wygodnego
i precyzyjnego sterowania notebooka, tabletu lub PC. Mysz nie wymaga zewnętrznego adaptera Bluetooth gdyż
większość urządzeń posiada już wbudowany adapter Buletooth. Myszka gotowa jest o użytku zaraz po
sparowaniu jej z urządzeniem. Zasięg pracy wynosi do 10 m.

Sensor optyczny umożliwia precyzyjną pracę na niemal każdej powierzchni, zapewniając większą szybkość,
dokładność i niezawodność w porównaniu z myszkami tradycyjnymi. Przycisk do regulacji wrażliwości sensora
1000/1600 DPI pozwala dostosować prędkość kursora do swoich preferencji. Mysz jest kompatybilna
z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X oraz Android. Wygodne sterowanie przy
pomocy 6 przycisków, których funkcje różnią się w zależności od zastosowanego systemu operacyjnego. Mysz
zasilana jest jedną baterią AA, która znajduje się w zestawie.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego
działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.

CECHY PRODUKTU

 
6-przyciskowa, bezprzewodowa, optyczna mysz bez adaptera Bluetooth
Wybór rozdzielczości:1000/1600 DPI
Zasięg pracy do 10 m
Technologia Bluetooth v3.0 (zgodna z poprzednimi wersjami Bluetooth)
Przełącznik ON/OFF
Zasilanie 1x bateria AA
Funkcja wykrywania niskiego napięcia baterii
OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android
Wymiary produktu 105 x 69 x 39 mm
Waga produktu 62 g
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Wymiary opakowani 233 x 165 x 85 mm
Waga z opakowaniem 180 g

Wymagania

Sprzętowe: Urządzenie z technologią Bluetooth
System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android  

Zawartość opakowania 

Optyczna mysz Bluetooth
1 sz baterii AA 1.5V
Instrukcja

Funkcje przycisków w OS Android

Lewy przycisk: posiada funkcję sterowania palcem. Po naciśnięciu przez ok. 1 sekundę następuje
wywołanie specjalnych funkcji (na stronie domowej).
Prawy przycisk: działa jako przycisk wstecz.
Kółko: użycie kółka pozwala na przełączanie się pomiędzy stronami.
Kółko (przy naciśnięciu): działa jako przycisk „HOME“.
Boczny przycisk dalej: nie ma funkcji.
Boczny przycisk wstecz: działa jako przycisk wstecz.
Przycisk DPI: zmienia wrażliwość sensora optycznego 1000 / 1600 DPI.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec Opis produktu i EAN

MWBT244 i-tec Bluetooth Comfort Optical Mouse BlueTouch 244
EAN: 8595611700606

Sprzęt komputerowy - Hardware

Porty/Złącza

Wymagania systemowe

Sprzęt komputerowy - Hardware Sprzętowe: Urządzenie z technologią Bluetooth

System operacyjny Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Mac OS X
Android 5
Android 6, 7, 8Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników.
Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware -
oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.

Pozostałe funkcje

Kolor Black

Materiał obudowy Plastic

Wymiary produktu 105 x 69 x 39 mm

Waga produktu 62 g

Waga produktu 180 g

Wymiary opakowania (dł x szer x
wys)

233 x 165 x 85 mm

Obsługa posprzedażowa
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Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania -
FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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