Logitech MX Master Laser Trådløs Sort
Beskrivelse
Logitech MX Master - Mus - laser - 5 knapper - trådløs - Bluetooth, 2.4 GHz - trådløs modtager (USB) - meteorit

Features
Præstationsstærkt design
Du får præcis styring og komfort takket være det håndformede design samt velplacerede knapper og hjul

Smart scrollehjul der tilpasser sig hastigheden
Du kan navigere nemmere og hurtigere gennem lange dokumenter og websider ved hjælp af det præcise scrollehjul som automatisk skifter fra
klikvis til lynhurtig scrolning

Unikt tommelfingerhjul
Du kan scrolle fra side til side med tommelfingeren. Hvis du installerer Logitech Options-softwaren, får du adgang til alle tommelfingerhjulets
funktioner

Funktioner der kan tilpasses
Du kan tilpasse musen til dine behov med softwaren Logitech Options og således få adgang til alle funktionerne

To tilslutningsmuligheder
Du kan nemt og hurtigt tilslutte den trådløse mus via Logitech Unifying -modtageren eller via trådløs Bluetooth Smart-teknologi

Easy-Switch -teknologien gør det nemt at skifte
Du kan etablere binding med op til tre enheder (f.eks. en stationær eller bærbar computer eller en tablet-pc med Windows) og nemt skifte mellem
dem med et enkelt tryk på en knap

Genopladeligt batteri
Det tager kun 4 minutter at oplade batteriet med nok energi til en hel dags arbejde. En fuld opladning kan holde i op til 40 dage

Optimeret produktivitet til både Windows og Mac
Erhvervsegnet og klar så snart den sidder i stikket samt kompatibel med førende Microsoft -operativsystemer og Mac OS X 10.8 eller nyere

Darkfield Laser Tracking
Gør hele verden til din musemåtte: Fungerer på stort set alle overflader med præcis markørstyring ? selv på glas og meget blanke overflader

Specifikationer
Produktbeskrivelse Logitech MX Master - mus - Bluetooth, 2.4 GHz - meteorit Enhedstype Mus Forbindelsesteknologi Trådløs - Bluetooth, 2.4
GHz Farve Meteorit Dimensioner (B x D x H) 8.57 cm x 12.6 cm x 4.84 cm Vægt 145 g Trådløs modtager Trådløs modtager (USB) Teknologi i
detektering af bevægelse Laser Antal knapper 5 Bevægelsesopløsning 1600 dpi Præstation Realtids sensitivitets-switching 400 - 1600 dpi
Egenskaber Logitech Darkfield Laser Tracking, Logitech samlende modtager, sidehjul, Easy-Switch teknologi, gestikulationsfunktion, Smart Speed
Adaptive Scroll Wheel OS nødvendig Apple MacOS X 10.8 eller senere, Microsoft Windows 7 / Windows 8 eller senere Producentgaranti 2 års
garanti

Udvidede specifikationer
Generelt Enhedstype Mus Trådløs modtager Trådløs modtager (USB) Bredde 8.57 cm Dybde 12.6 cm Højde 4.84 cm Vægt 145 g Farve Meteorit
Indgangsudstyr Forbindelsesteknologi Trådløs Grænseflade Bluetooth, 2.4 GHz Max. arbejdsafstand Op til 10 m. Teknologi i detektering af
bevægelse Laser Antal knapper 5 Bevægelsesopløsning 1600 dpi Præstation Realtids sensitivitets-switching 400 - 1600 dpi Egenskaber Logitech
Darkfield Laser Tracking, Logitech samlende modtager, sidehjul, Easy-Switch teknologi, gestikulationsfunktion, Smart Speed Adaptive Scroll

Wheel Diverse Udstyr inkluderet Mikro-USB kabel Batteri Teknologi Litium-polymer Kapacitet 500 mAh Driftstid (op til) 40 dage Programmer /
Systemkrav OS nødvendig Apple MacOS X 10.8 eller senere, Microsoft Windows 7 / Windows 8 eller senere Producentgaranti Service & Support
Begrænset garanti - 2 år

