MSI 200
Mouse sem fio
» USB 2.0
» Conexão de 2.4 GHz sem fio
» Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade
de instalação de software adicional
» Robusto e confortável
» Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário
» Modo Standby, elevando a autonomia da pilha
» Resolução DPI ajustável em 3 níveis: 1000 / 1600 / 2400
» 6 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll /
Próxima Página / Página Anterior / DPI
» Compatibilidade com sistemas operacionais
» Alcance de até 10 metros sem barreira

Ideal para auxiliar a ter mais foco e eficiência na execução de suas tarefas, o MSI 200 possui 6 botões de comando com
click silencioso, evitando distrações e reduzindo barulhos incômodos. Passe para a próxima página ou anterior com
botões dedicados, e ajuste a resolução DPI para uma maior precisão. O dispositivo entra em standby de forma
automática quando não usado, gerenciando de forma eficiente a autonomia da pilha. Leve, confortável e livre de fios o
MSI 200 proporciona um ambiente de alto desempenho e produtividade.

Especificações técnicas
Área de alcance

Até 10 m*

Bateria inclusa

Sim - 1 × AA – 1.5 V

Consumo máximo

4,5 mA - 1,5 V

Capacidade da bateria

3000 mAh**

Standby

Sim - 1 min e 15 min

Retorno do standby

1 min – Movimento | 15 min - Click

Plug & Play

Sim

Click silencioso

Sim

Compatibilidade

Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®,
Chrome OS®, Linux®
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Botão ligar/desligar

Sim

Conectividade

2.4 GHz

Forma de transmissão

FHSS

Dongle

Sim

USB

2.0

Int Connect

Sim – TSI 50

Indicação de nível de bateria

Sim – 1 V – LED vermelho piscante

Material

ABS

Peso

93 g (com bateria)

Dimensões (L × A × P)

64 × 104 × 38 mm

Temperatura de trabalho

0° à 40°

Sensor óptico

Vermelho com redução

Resolução

Ajustável – 1000 - 1600 - 2400 DPI

Quantidade de botões

6 (E+D+SCR+DPI+PP+PA)

Scroll

Sim

Superfície

Todas exceto vidro e superfícies translúcidas

Ambidestro

Não

Garantia

2 anos

* A área de alcance depende diretamente da forma de uso deste produto, sendo esta especificação definida exclusivamente para a condição de linha reta, sem
obstáculos e em ambiente controlado.
** A Pilha Ultra Alcalina que acompanha o produto tem uma capacidade de 3000 mAh.
*** Solicita-se que este produto seja utilizado preferencialmente sobre suporte próprio para mouse (mouse pad), preferencialmente, em cor única e fosca. Este
produto não foi projetado para ser utilizado em superfícies translucidas ou refletoras como vidros ou similares. Tal condição poderá incorrer no total ou parcial
não funcionamento.

Conteúdo da embalagem
» 1x Mouse sem fio MSI 200 Preto
» 1x Dongle Wireless
» 1x Pilha AA
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