Informação do Produto

Joystick Ultra Pretorian Technologies
ISO 22 36 12 | 6% IVA | Um joystick USB muito
compacto e robusto que é ideal para uso com sistemas
de montagem, especialmente quando operado pela
cabeça ou queixo do utilizador.

Referência: 1420160

O Joystick Ultra USB é muito compacto e robusto, ideal para uso com sistemas de montagem, principalmente
quando operado pela cabeça ou queixo do utilizador. O corpo do joystick, incluindo os orifícios de montagem
roscados, são feitos inteiramente de metal, tornando a unidade extremamente robusta.
Duas entradas de 3,5 mm permitem que qualquer tipo de manípulo seja usado junto com o Ultra Joystick e a função
de cada um dos manípulos pode ser programada para ser qualquer combinação de clique esquerdo, clique direito,
clique duplo ou arraste.
Alternativamente, para utilizadores que acham difícil usar o manípulo, uma função Dwell Click pode ser programada
para permitir que o Ultra Joystick seja usado inteiramente sem manípulos.
Quatro configurações de velocidade do cursor estão disponíveis e todas as configurações são armazenadas na
memória não volátil e são recuperadas cada vez que a unidade é ligada.
Como com todos os produtos USB Pretorian, nenhum driver é necessário, tornando a instalação direta.
Características:
Extremamente robusto, construção de metal
Furos roscados padrão da indústria tornam a unidade ideal para sistemas de montagem
Dois soquetes programáveis permitem o uso de qualquer tipo de manípulo

A função Dwell Click oferece a possibilidade de uso sem manípulos
Configuração de velocidade programável
Compatível com controladores adaptáveis para jogos
Não são necessários drivers
Dimensões de Ø 60 x 110 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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