MX VERTICAL

Avanceret ergonomisk mus

ERGONOMI PÅ HØJESTE NIVEAU.
MX Vertical er en avanceret ergonomisk mus der kombinerer et
smart og effektivt design med den høje ydeevne der kendetegner
Logitechs MX-serie. Hånden holdes i en naturlig vinkel der aflaster
håndleddet og giver en mindre belastning af underarmen. Den
lodrette vinkel på 57 ° giver en optimal ergonomisk arbejdsstilling
uden at det går ud over ydeevnen. Musens sensor registrerer
bevægelser med en præcision på 4000 DPI hvilket giver 4 gange
kortere håndbevægelser og mindre belastning. Med et enkelt tryk
på knappen til skift af markørhastighed kan du ændre DPIhastigheden. MX Vertical fungerer i op til fire måneder på en fuld
opladning – og et minuts hurtig opladning sikrer nok strøm til tre
timers brug.

DET INDEHOLDER KASSEN
• Avanceret ergonomisk mus
• Unifying-modtager
• USB-C-opladerkabel (USB-A til USB-C)
• Brugervejledning
• 2 års fabriksgaranti

FUNKTIONER
• Den naturlige håndtryksstilling mindsker

muskelbelastningen med 10 %*

• Den lodrette vinkel på 57 grader sikrer

en ergonomisk og effektiv arbejdsstilling

• Den præcise sensor på 4000 DPI kræver

4 gange kortere håndbevægelser**

• Genopladelig med hurtig opladning
• Tre tilslutningsmuligheder: via

Bluetooth®, Logitech Unifying-modtager
eller USB-C-opladerkabel

*

Sammenlignet med en traditionel, ikke-lodret mus.
Sammenlignet med en traditionel mus med en sensor på 1000 DPI.

**

PAKKESPECIFIKATIONER
Primær pakke
Produkt
Stregkode

910-005448

Multipakkekarton
ikke relevant

5099206081901 (EAN-13)

50992060819010 (SCC-14)

Vægt

372 g

Længde

15,2 cm

31,4 cm

Bredde

8,6 cm

18,2 cm

Højde/dybde

1.660 g

19,4 cm

Rumfang

21 cm

2,535 dm

3

0,012 m3

1 primær pakke

1

ikke relevant

1 mellempakke

0

ikke relevant

1 multipakkekarton

4

1

1 europalle

392

98

1 12-meters container

9988
20812

2497
5203

1 12-meters container, høj kvalitet

22704

5676

1 6-meters container

SYSTEMKRAV
Unifying:
• Krav: USB-port
• Windows® 10 eller nyere, Windows® 8,
Windows® 7
• macOS 10.13.6 eller nyere
Bluetooth®:
• Krav: Bluetooth LE-teknologi
• Windows® 10 eller nyere, Windows® 8
• macOS 10.13.6 eller nyere
USB-C:
• Krav: USB-port
• Windows® 10 eller nyere, Windows® 8,
Windows® 7
• macOS 10.13.6 eller nyere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

• Sensorens nominalværdi: 1000 dpi

og 1600 dpi

• DPI (minimum- og maksimumværdi):

400 til 4000 dpi

• 4 programmerbare knapper
• Batteri: genopladeligt

litiumpolymerbatteri (240 mAh)

• Trådløs rækkevidde: 10 m (trådløs)
• Valgfri software: understøttes af

Logitech Options

• Musens mål: højde: 78,5 mm, bredde:

79 mm, længde: 120 mm

• Musen vejer: 135 g
• Unifying-modtagerens mål: højde:

18,4 mm, bredde: 14,4 mm, længde:
6,6 mm
• Unifying-modtagerens vægt: 2 g
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