Informação do Produto

Joystick Optimax Pretorian Technologies
ISO 22 36 12 | 6% IVA | O Joystick Optimax é o primeiro
joystick
sem
fio
projetado
especificamente
para utilizadores com dificuldades motoras.

Referência: 1420120

Com um alcance de operação superior a 10 metros, o Joystick Optimax é ideal para uso em sessões de equipe /
grupo ou configurações de sala de aula, para garantir a participação de todos.
O Joystick Optimax é projetado especificamente para o movimento do cursor responder ao toque mais leve (0,5
Newtons) para navegação precisa do cursor e direcionamento preciso de objetos no ecrã do computador.
CARACTERÍSTICAS:
Alcance de operação livre de interferências superior a 10 metros
Usa banda de rádio ISM global de 2,4 GHz
Rastreamento preciso e controle do cursor
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' Não requer software de driver
Deteção automática de protocolos PS2 e USB

+ 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
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
Garantia: Todos os equipamentos estão abrangidos por uma garantia de conformidade de 3 anos. com a exceção de
consumíveis, componentes e acessórios, que terão a garantia referida pelos respetivos fabricantes.
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