
Kết nối không dây 2.4Ghz

Vân hoa văn Phù hợp cho Notebook và PC

SYSTEMS CORP. | http://www.geniusnet.com
#492,Sec.5,Chongxin Rd.,Sanchong Dist.,New Taipei City 24160,Taiwan Tel:+886-2-2995-6645 Fax: +886-2-2995-6649  
Genius is a registered trademark of KYE Systems Corp.All other products, brands or companies mentioned are trademarks or registered trademarks  
of their respectivecompanies. Sp cations are subject to change without prior notice.

Model NX-8000S

Hình ảnh

Thông số kỹ thuật

Tần số 2.4GHz

Công nghệ cảm biến BlueEye

Số nút 3 (Trái, phải và nút giữkiêm con lăn)

Độ phân giải (DPI) 1200 (SmartGenius : 800, 1200,1600)

Trọng lượng (g) Xấp xỉ 53 g (bao gồm cả đầu bắt)

Kích thước sản phẩm
(W xH xD)

62.8 x100 x 39.8mm

Màu sắc Đen/đỏ

Thông tin 
đóng gói

Kích thước
hộp

(LxW xH)

110 x45 x165 mm

Kích thước
thùng
(LxW xH)

485 x380 x 246 mm

PCS/thùng 40

CUFT 1.6011

Part No. Màu đen 31030025400

Barcode  
(Black)

EAN 4710268 259077

UPC 091163 259077

Part No. Màu đỏ 31030025401

Barcode  
(Red)

EAN 4710268 259121

UPC 091163 259121

Công nghệ BlueEye thân thiện với
hầu hết bề mặt phẳng

Chỉ cần cắm đầu bắt USB 

Hộc chứa đầu bắt

Nút bấm chuột chống ồn

NX-8000S
Chuột không dây chống ồn

Genius cho ra mắt sản phẩm chuột không dây
chống ồn. NX-8000S với thiết kế nút bấm giúp
giảm thiểu tối đa tiếng ồn khi nhấp chuột. Bạn
không còn phải lo lắng bị làm phiền bởi tiếng ồn
click chuột, thoải mái làm việc mọi lúc mọi nơi.
Thiết kế hình dáng đường viền cho phép sử dụng
chuột bẳng cả tay phải và tay trái thoải mái cả
ngày.
NX-8000S với công nghệ BlueEye giúp chuột dễ
dàng di chuyển trên hầu hết bề mặt phẳng, kể cả
trên mặt bàn đá granit, bàn gỗ, thảm hoặc ghế
sofa. Đầu bắt được cất giữ trong hộc dưới thân
chuột, dễ dàng mang theo mọi nơi. NX-8000S giúp
thỏa mãn lối sống “xê dịch” của bạn và là người
bạn đồng hành lý tưởng cho PC hoặc máy tính
xách tay của bạn.

• Tương thích hệ điều hành
- Window 7.8,8.1,10
- Mac OS X 10.7.4 hoặc cao hơn
- Linux OS
• Sản phẩm bao gồm
- Chuột NX-8000S
- Đầu băt USB
- Pin AA
- Hướng dẫn sử dụng


