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Orbit® Fusion™ Draadloze Trackball
Onderdeelnummer: K72363WW | UPC-code: 085896 72363 9

Combineer
trackballbesturing
met innovatief
comfort.

Ervaar trackballinnovatie van topklasse. De Orbit® Fusion™ Draadloze
trackball geeft u de mogelijkheid om een ergonomisch goedgekeurd comfort,
de superieure besturing en precisie van een met een vinger bediende trackball
en een gepatenteerde scrollring te ervaren, allemaal in de vertrouwde vorm
van een muis. Leg de hand op innovatief comfort en besturing en het favoriete
'scrollen volgen'.
• Hoogwaardige precisie en besturing – De hoogwaardige volgsensor met
laser, met een vinger bediende trackball van 40 mm en een simpele DPIschakelaar zorgen voor een soepele cursorbesturing, optimale precisie en
eenvoudige cursorsnelheidsovergangen.
• Gepatenteerde scrollring – De unieke met een vinger bediende scrollring
biedt een meer precieze, intuïtieve en comfortabele scrollervaring.
• Ergonomisch goedgekeurd ontwerp – Het gebogen muisachtige design
biedt de hele dag comfort. Ontworpen om de positie van de handpalm,
pols, onderarm en schouder te verbeteren met minder handbewegingen.
• Plug & Play of aanpassen – Ervaar de standaardinstellingen voor plugand-play of gebruik de KensingtonWorksTM -software om aanwijzer- en
scrollopties in te stellen en 5 programmeerbare knoppen aan te passen
om veelvoorkomende taken met één druk op de knop uit te voeren.
• Universele compatibiliteit – Maakt verbinding met Windows- en macOSapparaten via een 2,4 GHz nano-ontvanger die in de trackball kan worden
opgeborgen na gebruik. De inbegrepen USB-A naar USB-C adapter werkt
voor laptops met een beperkt aantal of zonder USB-A-poorten.
• Drievoudige DPI-knop: Pas eenvoudig de cursorsnelheid aan uw
behoeften aan door het gewenste DPI-niveau (400/400-800/800-1500) te
selecteren. Kies een lagere DPI voor nauwkeurige bewerkingsfuncties en
een hogere DPI voor rustig browsen of tekstverwerken.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington,
de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een
handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en n
 iet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2020 Kensington
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT29843NL
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Zijkant

Onderkant

Met een vinger
bediende trackball van
40 mm

Programmeerbare
knoppen
(5 totaal)

Gepatenteerde
scrollring

Batterijvakje
(1 AA-batterij meegeleverd)

Trackballtoegang
(trackball eenvoudig
te verwijderen voor
reiniging)

Drievoudige
DPI-knop

2,4 GHz USB-A
nano-ontvanger

Aan/uit
Schakelaar

Ergonomisch goedgekeurd design

99,8 mm

131.9 mm

Technische
gegevens

Orbit® Fusion™ Draadloze trackball
Onderdeelnummer: K72363WW | UPC-code: 085896 72363 9

Systeemvereisten
Ondersteunde besturingssystemen

Windows 8,1, 10; macOS 10.13 of hoger

Plug & Play

Plug & Play voor 2,4 GHz-modus

Software

KensingtonWorks
Download software via: www.kensington.com/
software/kensingtonworks/

Type USB-connector

USB-A 2.0-ontvanger (met USB-C-adapter)

Hostconnector

USB-A (3.0 of lager) en USB-C (via inbegrepen 		
USB-A naar USB-C adapter)

Hostdockaansluiting:

2,4GHz ontvanger

Draadloze technologie

2,4GHz-ontvanger

Draadloze werkafstand

tot 10 meter

Rode led

Rode led voor Ingeschakeld
Indicators voor weinig stroom en DPI-wijziging:
knipperen één keer voor vaste DPI @ 500
knipperen twee keer voor dynamische
DPI 400-800
knipperen drie keer voor dynamische
DPI 800-1500

Boven- en onderbehuizing

ABS

Scrollring

ABS+TPE

Bal

 0 mm onverzadigde polyesterhars
4
met rode metallic coating

Antislip-pads

Rubber

Kleur van behuizing

Zwart

Oribt Fusion-ondersteuningspagina

www.kensington.com/orbit-fusion-support

USB-interface

Hostconnectiviteit

Draadloze connectiviteit

Led-indicator

Materiaalspecificaties

Overige functies

Technische
gegevens

Productafmetingen
Productspecificaties

Breedte: 131,9 mm
Diepte: 99,8 mm
Hoogte: 58,7 mm 		
Gewicht: 173 g

Ruimte op het bureau

131,9 mm x 99,8 mm

Type verpakking

Bruine doos

Retailverpakking (K72362WW)

Breedte: 213 mm
Diepte: 155 mm
Hoogte: 97,5 mm
Gewicht: 326 g

B2B-verpakking (K72363WW)

Breedte: 172 mm
Diepte: 108 mm
Hoogte: 72 mm
Gewicht: 295 g

Masterverpakking

4 stuks

Inhoud verpakking

Eén muis
Eén USB-A naar USB-C adapter
Eén USB-A-ontvanger				
AA-batterij
Handleiding
Complianceblad
Garantiekaart
RoHS-blad
Welkomstbijsluiter

Stroomverbruik bij gebruik

<10mA@1,5V

Stroomverbruik in stand-by

<2,2mA@3V

Bedrijfstemperatuur

-5 tot 45 °C

Opslagtemperatuur

-20 tot 65 °C

Luchtvochtigheid

5% tot 95% RH voor opslag

Land van herkomst

China

Certificering en compliance

FCC/IC/CR/RCM/Japan MIC/KC/NCC/BSMI

Garantie

3 jaar beperkte garantie

Afmetingen verpakking

Voeding en gebruiksomgeving

Land van herkomst,
juridische vereisten en garantie
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