Informação do Produto

Joystick Slimline Pretorian Technologies
ISO 22 36 12 | 6% IVA | Perfeito para mãos pequenas, o
Joystick Slimline tem um perfil baixo, permitindo que seja
usado confortavelmente por longos períodos por
utilizadores mais jovens.

Referência: 1420150

Perfeito para mãos pequenas, o Joystick Slimline tem um perfil baixo, permitindo que seja usado confortavelmente
por longos períodos por utilizadores mais jovens.
Tal como acontece com todos os dispositivos de entrada da Pretorian, conta com um alto grau de programação
integrada. Quatro configurações de velocidade do cursor permitem que a unidade seja configurada para as
necessidades precisas do utilizador. Cada um dos dois botões sensíveis ao toque pode ser programado de forma
independente para clicar com o botão esquerdo, clique com o botão direito, clique duas vezes ou trava por arrastar.
Todas as configurações são salvas na memória não volátil e recuperadas automaticamente na inicialização.
Duas entradas permitem que manípulos externos substituam os botões de toque quando necessário. Inclui feedback
audível para os botões de toque, que podem ser desligados se não forem necessários.
Características:
Altura do apoio para as mãos da mesa de 22 mm
Conexão USB - compatível com dispositivos PC, Mac, Chromebook e tablets que oferecem suporte a mouses
externos
Não requer que nenhum software de driver seja carregado no computador - ideal para sistemas de
computador frequentemente usados em escolas
Configurações de velocidade e funções de botão mantidas se a unidade for desconectada ou desligada
É fornecido com pega em T e bola de esponja de grande diâmetro

Dimensões de 145 x 90 x 80 mm
Altura do descanso de mão aproximadamente 22 mm

+ Informação
Tipo de Equipamento: Joystick Adaptado
Funcionalidades: Inclui T-Bar e Soft Ball
Usado para: Acesso ao computador | Acesso ao tablet - Android
Conetividade: Conexão por cabo
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 da Marca: 2 anos por defeito de fabrico
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