
Trust OZAA Rechargeable Wireless Mouse Blue

Code:
MOUTI24034A

Vendor code:
24034

EAN code:
8713439240344

RF USB, USB-A, 10 m, 2400 DPI
Hoogwaardige draadloze muis met comfortabel ontwerp en ingebouwde oplaadbare batterij

De premium-muis

De Trust Ozaa is ontwikkeld voor comfort. Dankzij het ergonomische design werk je de hele dag door, zonder dat je
hand een onnatuurlijke houding aanneemt. Er zijn totaal zes knoppen aanwezig, waarvan de twee hoofdknoppen
stil zijn zodat je niemand stoort tijdens jouw harde werk. Het heeft een horizontaal scrollwiel, een oplaadbare accu
én het is draadloos met een bereik tot 10 meter. Een echte premium-muis.

Blijf comfortabel

De Ozaa heeft een ergonomisch ontwerp wat de druk op je pols tot een minimum beperkt. Je werkt urenlang
comfortabel door. Het heeft zes knoppen, een DPI-switch en twee scrollwielen - één verticaal en één horizontaal -
zodat je de volledige controle hebt. En de twee hoofdknoppen zijn zelfs stil om je collega’s niet te storen als je hard
aan het werk bent.

Goed voor het milieu

Dankzij de oplaadbare accu, ben je klaar met wegwerpbatterijen. Dit scheelt je niet alleen geld, maar het helpt het
milieu ook. Er is een aan/uit-knop aanwezig om stroom te besparen en het uiterste uit de accu te halen. Komt de
Trust Ozaa dan uiteindelijk toch zonder stroom te zitten, dan is dat snel opgelost met de meegeleverde micro-USB-
kabel.



Draadloos

De Trust Ozaa voorkomt dat jouw bureau vol met kabels komt te liggen. Het is draadloos en wordt geleverd met een
handige USB-micro-ontvanger met een draadloos bereik tot 10 meter. Dat ruimt op.

Design

Kleur van het product Blauw

Oppervlakte kleur Monotoon

Vormfactor Rechtshandig

Energie

Oplaadbaar Ja

Stroombron Batterijen

Ergonomie

Aansluitbereik 10 m

Minimale systeemeisen

Andere ondersteundende systemen Chroom

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.15 Catalina
Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8

Muis

Aanpasbare bewegingsresolutie Ja

Aansluiting RF Draadloos

Aantal bewegingsresolutiemodi 4

Aantal knoppen 6
Aantal scroll wheels 1

Bedoeld voor Kantoor

Bewegingsdetectietechnologie Optisch
Bewegingsresolutie 2400 DPI

Functietoetsen Uit, Aan

Scroll richtingen Verticaal

Scroll type Wiel
Soort knoppen Drukknoppen

Verpakking

Aantal 1

Meegeleverde ontvanger Ja

Ontvanger type Standaardontvanger

Type verpakking Doos
Wireless ontvanger interface USB Type-A


