MODECOM MC-WGC1

БЕЗЖИЧЕН ГЕЙМИНГ КОМПЛЕКТ С КЛАВИАТУРА И МИШКА
Представяне
MODECOM MC-WGC1 гейминг комплект е
проектиран с мисъл за страстните геймър,
но дизайнът се харесва не само от геймъри.
Благодарение на уникалния си дизайн с
червени детайли, той подхожда идеално на
всяка среда на истинско увлечение.
При първи поглед се забелязват червените
бутони, които се използват за управление
на виртуалните ви герои в повечето познати
игри. Тъй като се открояват със своя червен
цвят, вие веднага може да видите къде да
разположите пръстите си за максимални
резултати в игрите.
Както мишката, така и клавиатурата използват само един приемник и така заемат само
един свободен USB порт.
Безжичната мишка освен със своята атрактивност и ергономичен дизайн се характеризира с високочувствителен оптичен сензор (2000DPI), който дава висока точност на
управление. 2000DPI също са много полезни
при работа на екрани с висока разделителна
способност. Мишката има два допълнителните бутона (+/-) близо до скролера, които се
използват за лесно и удобно контролиране
на силата на звука на компютъра.
Спецификации
Клавиатура:
Размери: 458.5×190×30мм; Брой бутони:
104; Захранване: 1хАА батерия (1.5V@2mA);
тегло: 689гр.
Мишка:
Размери 125.5х73.4х39мм; Брой бутони: 6;
Захранване: 2хААА батерии (3V@6mA); Тегло: 80гр.
Изисквания към системата
Преди да пристъпите към инсталация проверете дали системата ви покрива минималните изисквания:
Windows 2000/XP/Vista/7 Операционна система
Свободен USB порт
Инсталация
Сложете батериите на мишката и клавиатурата в техните отделения, разположени
на долната страна. Намерете свободен USB
порт и свържете приемника към него. Комплектът би трябвало автоматично да се засече и инсталира от операционната система,
след което е готов за употреба.
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Това устройство е проектирано и изработено от висококачествени материали
и компоненти, които могат да бъдат
повторно използвани. Ако устройството, опаковката, инструкцията за обслужване и др. притежават символ, изобразяващ зачеркнат контейнер за отпадъци, това означава, че продуктът подлежи на разделно събиране съгласно
Директивата на Европейския Парламен и Съвета 2012/19/ЕС. Този вид маркировка инфрмира,
че електрическото и електронно оборудване
след периода на употреба не може да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци.
Потребителят е длъжен да предаде употребения уред в пункта за събиране на стари електроуреди. Пунктовете за събиране, в това число местните пунктове за събиране, магазините
и общинските институции, изграждат необходимата система за предаване на такова оборудване. Правилното утилизиране на стари електроуреди спомага за избягване на вредните за
здравето на хората и естествената среда последици, произтичащи от възможността в уреда да
се намират опасни елементи, както и неправилното складиране и преработване на такова
оборудване. Разделното събиране спомага и за
възстановяването на материали и компоненти,
от които е било изработено устройството. Битовото домакинство изпълнява важна роля при
повторното използване и възстановяване, в
това число и рециклиране, на стари уреди, на
този етап се изгражда и позицията, която оказва влияние върху съхраняването на общото
благо, каквото е чистата околна среда. Битовите домакинства представляват и един от
най-големите потребители на малки уреди и
рационалното им стопанисване на този етап
оказва влияние при оползотворяването на вторични суровини. В случай на неправилно утилизиране на този продукт, могат да бъдат наложени наказания, съгласно местното законодателство.
С настоящото MODECOM POLSKA Sp. z o.o. декларира, че този тип радиосъоръжение Безжична мишка, Безжична клавиатура MC-WGC1
е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: deklaracje.modecom.eu

