Manual

Especificações

Geral:











Superfície
Iluminação ajustável
Base de borracha antiderrapante
Costura com pontos de alta durabilidade
Cabo têxtil trançado
Comprimento do cabo
Conector
Altura
Peso do cabo incl.
Dimensões (C x L x A)

Conteúdo da embalagem:
 1337 RGB
 Manual

Têxtil




180 cm
USB
3 mm
225 g
359 x 279 x 9 mm

Conector USB

Controle LED

Com a iluminação desligada, pressione o botão no controlador duas vezes em rápida
sucessão para ativar a iluminação. Permanente é o modo predefinido, enquanto o verde
é definido como a cor padrão. Pressione o botão do controlador uma vez para mudar a
cor. A sequência de cores é a seguinte: verde, vermelho, azul, amarelo, azul claro, roxo e
depois branco. Pressione e segure o botão do controlador para diminuir a iluminação.
Pressione o botão do controlador duas vezes em sucessão rápida para mudar para o
próximo modo de iluminação. Este modo faz com que a cor atualmente selecionada fique
piscando. Pressione o botão do controlador uma vez para alterar a cor na sequência
anterior. Pressione o botão duas vezes em sucessão rápida para mudar para o próximo
modo de iluminação. No terceiro modo de iluminação ajustável, as cores mudam de
forma automática e contínua. Pressione o botão do controlador uma vez para parar a
mudança de cor e manter a cor atualmente exibida. Pressione o botão novamente para
reiniciar a carga de cores. Pressione e segure o botão para diminuir a iluminação. Para
desligar a iluminação, pressione o botão do controlador duas vezes em rápida sucessão.
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Guia do cabo do mouse

Observação

Aviso Legal

A empresa SHARKOON não assume qualquer responsabilidade por uso inapropriado ou perda de
dados. Todos os produtos e descrições são marcas comerciais e/ou marcas registradas dos
respectivos fabricantes. Como uma continuação da política de melhoria do produto em SHARKOON, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Especificações
de produtos nacionais podem variar. Os direitos legais do software incluído pertencem ao respectivo proprietário. Favor observar os termos da licença do fabricante antes de usar o software.
Todos os direitos reservados (aplicável também aos extractos) para tradução, reimpressão,
reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer Infrações dão direito a compensação
Todos os direitos reservados especialmente em caso de atribuição de patente ou utilidade do
patente. Meios de distribuição e modificações técnicas reservados.

Descarte do seu produto antigo
O seu produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.
Caso um símbolo de lata de lixo cruzado por duas linhas na forma de x estiver anexado
a um produto, significa que o produto é coberto pela diretiva europeia 2012/19/EU.
Por favor se informe sobre o sistema de coleta local para produtos eletrônicos. Proceda
de acordó com as regras locais e não elimine os seus antigos produtos com lixo doméstico. A
eliminação correta do seu antigo produto ajuda a evitar consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.
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