MOUSE WIRELESS PARA VÁRIOS DISPOSITIVOS DA DELL — MS5320W

Trabalhe perfeitamente em três PCs

TROQUE COM
PRATICIDADE

CRIADO PARA
DURAR

PERSONALIZE
E GERENCIE

Trabalhe perfeitamente em seu
desktop, notebook e 2 em 1 com este
mouse wireless esculpido. Os dois
métodos de conexão wireless de
2,4 GHz e via Bluetooth 5.0 permitem
alternar facilmente entre seus
dispositivos com o clique de um botão.

Trabalhe por mais tempo sem
interrupções. Com uma bateria que dura
até 36 meses1, este mouse garante que
você não precise se preocupar em
trocar a bateria. O Serviço de Troca
Avançada2 da Dell lhe envia uma unidade
de substituição no próximo dia útil caso
o componente esteja com defeito dentro
da garantia de três anos3.

Os botões de atalho posicionados
de modo intuitivo no mouse
facilitam a navegação por páginas
da Web e aplicativos. O software
Dell Peripheral Manager permite
personalizar e gerenciar seus
teclados e mouses com eficiência.

Recursos e especificações técnicas
Botão de modo de conexão

Modo de emparelhamento:
Bluetooth 5.0
Modo de emparelhamento:
2,4 GHz sem fio
Botão ligar/desligar

Botões programáveis:
Botão Avançar
Botão Voltar

Botões programáveis: Roda de
rolagem clicável/inclinação à
esquerda/inclinação à direita

Mouse wireless para vários dispositivos da Dell — MS5320W
Cor

Cinza-titã

Conectividade

Sem fio — 2,4 GHz ou Bluetooth 5.04
Microsoft Swift Pair5

Duração da bateria

36 meses1

Sensor

LED óptico

Rolar

Mecânicos

Resolução (DPI)

1600 por padrão; ajustável por meio de DPM-1000, 1600, 2400, 4000

Botões

7 (5 são programáveis)

Dimensões
Altura

41,6 mm (1,64 polegada)

Comprimento

114,5 mm (4,5 polegadas)

Largura

69,7 mm (2,74 polegadas)

Peso (sem baterias)

84 g (0,19 lb)

Sistemas operacionais
compatíveis

2,4 GHz/Bluetooth
• Windows 7, Windows 8.1 e 10; Mac Linux (Red Hat Enterprise 8.0/Ubuntu 18.4); Chrome; SO Android
Dell Peripheral Manager
• Windows 10 ou posterior

Software

Dell Peripheral Manager
• Emparelhar dispositivos
• Programar botões de atalho
• Ajustar DPI
• Visualizar o status da bateria/conectividade
• Atualizações de firmware

Garantia

Serviço de Troca Avançada de três anos2

Conteúdo da embalagem

Mouse
Bateria (1 AA)
Documentação

A disponibilidade do produto varia de acordo com o país. Entre em contato com um representante da Dell
ou acesse Dell.com para saber mais.
1 Com base em uma análise interna da Dell dos cálculos do modelo de uso da duração da bateria, novembro de 2019. Os resultados variam conforme as condições de uso e computação.
2 Envio de peça/unidade de substituição, se necessário, após a conclusão do diagnóstico on-line/ao telefone. Se a unidade com defeito não for devolvida, uma taxa será cobrada.
A disponibilidade varia.
3 Para obter uma cópia da garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse dell.com/warranty.
4 Requisitos do sistema: tecnologia Bluetooth Low Energy.
5 Compatível com Windows 10, versão 1803 em diante.
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