Informação do Produto

Joystick SimplyWorks® Pretorian Technologies
ISO 22 36 12 | 6% IVA | O Joystick SimplyWorks pode ser
usado com qualquer recetor SimplyWorks para entrada
de computador ou para controlar brinquedos e outros
aparelhos. Selecionar interface para interligação a
dispositivos.

Referência: 1420080

Com um alcance de operação superior a 10 metros, o Joystick SimplyWorks® é ideal para uso em sessões de
equipe / grupo ou configurações de sala de aula, para garantir a participação de todos.
O Joystick SimplyWorks® é projetado especificamente para que o movimento do cursor responda ao toque mais leve
(0,5 Newtons), tornando-o um dos únicos joysticks sem fio projetados para navegação precisa do cursor e
direcionamento preciso de objetos no ecrã do computador, para aqueles com mais dificuldades motoras.
O Joystick SimplyWorks® também possui botões codificados por cores Esquerda / Direita e Drag Lock.
Características:
Rádio de última geração com alcance de operação livre de interferências superior a 10 metros
Usa banda de rádio ISM global de 2,4 GHz
Funciona com qualquer recetor SImplyWorks® para entrada de computador ou controle de brinquedo
Movimento leve do joystick (0,5 Newtons)
Perfil baixo, proporcionando um descanso natural para as mãos para uma operação confortável
Botões Esquerda / Direita e Drag Lock Botões codificados por cores montados em desnível para evitar
ativação acidental
Fichas para operar os botões de clique esquerdo / direito de manípulos externos
Fácil instalação 'plug and play' (sem necessidade de drivers adicionais)
Deteção automática de protocolos PS2 e USB

Dimensões de 180 x 102 x 112 mm de altura
Altura do descanso de mão de aproximadamente 35 mm
Selecionar interface para interligação a dispositivos.

+ Informação
Tipo de Equipamento: Joystick Adaptado
Funcionalidades: Inclui T-Bar e Soft Ball além de adaptador USB / PS2
Usado para: Acesso ao computador | Acesso ao tablet - Android | Acesso ao tablet - iDevices | Conetividade Wireless
Conetividade: Conexão s/ fio (wireless)
Classificação do Produto (ISO): ISO 22 36 12
Código ISO | Categorias: (22) Produtos de apoio para comunicação e informação | (36) Dispositivos de entrada para
computadores | (12) Dispositivos alternativos de entrada
IVA: Taxa reduzida 6% IVA incluída
Informações | Código Produto | : | 20220822 | SWJ |
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