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O rato sem fios ergonómico Digitus permite manter a posição natural do braço e da 
mão, quer esteja a trabalhar por longos períodos de tempo ou apenas a navegar. O 
design vertical permite efetuar movimentos mais suaves e alivia as articulações. 
Dessa forma, a fonte de dores no braço, nos ombros e nas costas é combatida de 
forma simultânea. O revestimento completo em borracha evita que a mão deslize, 
mesmo quando trabalha por longos períodos de tempo. Graças à bateria de iões de 
lítio recarregável, a mudança regular da bateria foi eliminada, o que permite poupar 
dinheiro e o ambiente. A bateria recarregável integrada, com uma capacidade de 
300 mAh, permite obter um período de funcionamento até 50 dias com um padrão 
de utilização normal. O rato inclui 6 botões e três opções ajustáveis. 

Trabalhe, navegue e jogue de forma mais saudável com o rato sem fios ergonómico 
DIGITUS.  



Características 

1. Bateria recarregável integrada de iões de lítio 
2. Sensibilidade - 3 modos dpi: DPI 800-1200-1600 ajustável 
3. 6 botões: esquerdo, direito, intermédio de deslocação, DPI, 

avanço, recuo 
4. Dimensões (L-C-A): 60*77*105 mm 
5. Peso: 95 g 
6. Alcance operacional: 10 m 
7. Tensão de operação: 3,7 v 
8. Capacidade da bateria: 300 mAh 
9. Compatível com: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux 
10. Revestimento completo em borracha 
11. Desativação e ativação inteligente 
 

Diagrama 

 

Conversão de DPI com teclas de um só toque 

Fórmula sensível à pressão no lado esquerdo 

Requintada roda de deslocamento 3D 

Sensível à pressão no lado direito 

Confortável sulco para o polegar 

Botão de avanço rápido 

Botão de retrocesso rápido 



Conteúdo da embalagem 
 1x rato sem fios vertical ergonómico 

 1x cabo de carregamento de 3,5" 

 1x nano recetor USB 

 1x Manual do utilizador 

 
 

Rato vertical ótico 

É um rato enérgico, inovador e com benefícios para a saúde. 
Ao alterar a forma como utiliza o pulso e os braços, está efetivamente a reduzir a dor 
e o desconforto. O revestimento em borracha permite evitar o deslize dos dedos 
transpirados. De tarefas de escritório aos jogos, a utilização do rato vertical ótico é 
confortável e saudável. 
 

Como ligar o rato ao recetor USB 

Retire o recetor da embalagem e insira-o na porta USB do computador. Coloque o 
botão de alimentação, situado na secção inferior do rato, na posição "Ligado". O rato 
e o recetor USB estabelecem ligação de forma automática. 
 

Desligar o rato 

Quando não utilizar o rato, coloque o botão de alimentação na posição "Desligado". 
Pode deixar o recetor USB ligado ao computador ou retirá-lo e guardá-lo juntamente 
com o rato vertical. 
 
 


