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Datasheet
Fujitsu Notebooková myš M410NB

Dokonale kompaktní cestovní myš
Optická notebooková myš M410NB je ideální pro zaneprázdněné profesionály na
cestách. Je dostatečně kompaktní, aby se snadno vešla do brašny nebo batohu
na notebook, aniž by překážela. Má dvě tlačítka a rolovací kolečko, které lze
použít také jako třetí tlačítko.
Přehled vlastností

Perfektní kompaktní design
Dvě tlačítka a rolovací kolečko, které lze také použít jako tlačítko
Vhodné pro praváky i pro leváky
Snadné připojení přes rozhraní USB
Technologie Plug and Play.
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Notebooková myš M410NB
Technické parametry
Speciální vlastnosti

Perfektní kompaktní design
Dvě tlačítka a rolovací kolečko, které lze také použít jako tlačítko
Vhodné pro praváky i pro leváky
Snadné připojení přes rozhraní USB
Technologie Plug and Play.

Ethernet (RJ-45)
USB 2.0 celkem

1

Myš – typ

USB 2.0

Myš – rozměry (Š x H x V)

51 x 85 x 29 mm

Myš – hmotnost

56 g

Myš – rozlišení

1 000 dpi

Myš – tlačítka

2 tlačítka, 1 rolovací kolečko s funkcí tlačítka

Max. rychlost

76,20 cm/s

Spotřeba energie myši

Aktivní režim: 50 mA, režim spánku: 500 uA

Rozměry (Š x H x V)

51 x 85 x 29 mm

Délka kabelu

100 cm

Hmotnost

51 g

Provozní teplota okolí

0 až 40 °C

Teplota okolí při skladování

-40 až 55 °C

Produkt
Evropa

CE
WEEE

USA a Kanada

CSA
FCC třída B
ICES-003 třída B

Celý svět

RoHS (EU a Čína)

Indie

VCCI

Jižní Korea

BSMI, KC

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Vyžadované rozhraní

USB

Podporované operační systémy

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Vista®
S26381-K453-L100

Záruční lhůta

2 roky

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in
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Další informace

Další informace
In addition to Fujitsu Notebooková myš
M410NB, Fujitsu provides a range of platform
solutions. They combine reliable Fujitsu
products with the best in services, know-how
and worldwide partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2019-06-04 CE-EN
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Learn more about Fujitsu Notebooková myš
M410NB, please contact your Fujitsu sales
representative or Fujitsu Business partner, or
visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
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