Karta produktowa
MODECOM MC-WM4.1

Kluczowe cechy
 Wygodna konstrukcja
 Perforowane boki urządzenia, pokryte
dodatkowo specjalną matową farbą,
zapewniają pewny i komfortowy chwyt
myszki

MODECOM MC-WM4.1
MODECOM MC-WM4.1 to bezprzewodowa mysz optyczna oferująca znakomitą ergonomię pracy z

 Interfejs: USB typu nano
 Sensor: Optyczny

komputerem. Dzięki wyposażeniu jej w bezprzewodowy interfejs radiowy korzystający z odbiornika typu

 Rozdzielczość: 800, 1200, 1600 DPI

nano oraz szerokiemu wachlarzowi wspieranych systemów operacyjnych, można z niej korzystać praktycznie

 Pięć wersji kolorystycznych:

z każdym komputerem dostępnym na rynku. W myszy zastosowano sensor optyczny o wysokiej
rozdzielczości z możliwością przełączania trybu pracy między 800, 1200 i 1600DPI. Do przełączania służy
wygodny przycisk umieszczony na górnej pokrywie urządzenia. MC-WM4.1 zasilana jest przy użyciu dwóch
baterii AAA

i co warte podkreślenia, baterie ta znajdują się w zestawie z urządzeniem. Jednocześnie

instalacja urządzenia jest bardzo prosta i sprowadza się jedynie do podłączenia odbiornika myszki do
jednego z wolnych portów USB, bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników czy oprogramowania.

- Czarna
- Biała
- Czerwona

Urządzenie dostępne jest w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, czerwonej, szarej i niebieskiej.

- Szara

Model myszy MODECOM MC-WM4.1 został zmodernizowany względem swojego poprzednika poprzez

- Niebieska

zastosowanie lepszych materiałów, ich spasowania oraz zaimplementowania najnowszych rozwiązań
technologicznych.

MODECOM MC-WM4.1
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Mysz komputerowa

Wygodna konstrukcja
Bezprzewodowa mysz optyczna
oferująca znakomitą ergonomię
pracy z komputerem.

Jakość wykonania
Mysz jest wykonana z wysokiej klasy
materiałów,
zapewniając
długą
żywotność użytkowania. Zastosowane
rozwiązania technologiczne mają na
celu zapewnić maksymalny komfort
użytkowania.

Perforowane boki
Perforowane boki urządzenia,
pokryte dodatkowo specjalną
matową farbą, zapewniają pewny
i komfortowy chwyt myszki.

Działanie bezprzewodowe
Mysz działa bezprzewodowo z
wykorzystaniem technologii radiowej
nano USB.

Specyfikacja techniczna
MODECOM MC-WM4.1

Specyfikacja techniczna
Mysz MC-WM4.1

Model
MODECOM MC-WM4.1
Wymiary: 98 x 70 x 38 mm
Interfejs: nano USB
Sensor: Optyczny
Rozdzielczość: 800, 1200, 1600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Linux
Wersje kolorystyczne:
- Czarna
- Biała
- Czerwona
- Szara
- Niebieska
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Dane logistyczne

6

Mysz MODECOM MC-WM4.1

Producent
MODECOM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
www.modecom.com

KOD: M-MC-0WM4.1-710
EAN: 5901885248905
KOD: M-MC-0WM4.1-500
EAN: 5901885248943

KOD: M-MC-0WM4.1-100-OEM
EAN: 5901885248912
KOD: M-MC-0WM4.1-500
EAN: 5901885248943
Liczba w kartonie zbiorczym: 40 sztuk
Waga kartonu brutto 3,75 kg
Wymiary 45 x 41,50 x 20,50 cm

Dziękujemy
MODECOM POLSKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
www.modecom.com

