MX VERTICAL

Avansert ergonomisk mus

ENESTÅENDE ERGONOMI.
MX Vertical er en avansert ergonomisk mus som kombinerer
vitenskapsdrevet design med den imponerende ytelsen til
Logitechs MX-serie. Den naturlige håndtrykk-posisjonen reduserer
trykket på håndleddet og belastningen på underarmen. Den unike
vertikale vinkelen på 57° er optimalisert for å gi en ergonomisk
stilling uten at det går utover ytelsen. Musens førsteklasses
presisjonssensor med en hastighet på 4000 PPT reduserer
håndbevegelser med en fjerdedel og forebygger tretthet. Og
bryteren for markørhastighet lar deg øyeblikkelig justere PPThastigheten og presisjonen med ett trykk. MX Vertical holder
ladingen i opptil fire måneder på full ladning, og ett minutt med
hurtiglading gir deg tre ekstra brukstimer.

DETTE FINNER DU I ESKEN
• Avansert ergonomisk mus
• Unifying-mottaker
• USB-C-ladekabel (USB-A til USB-C)
• Brukerdokumentasjon
• 2 års fabrikkgaranti

FUNKSJONER
• En naturlig håndtrykk-posisjon reduserer

muskelbelastningen med 10 %

• 57° vertikal vinkel gir en optimal

ergonomisk håndstilling og maksimal
ytelse

• En førsteklasses presisjonssensor med

en hastighet på 4000 PPT reduserer
håndbevegelser med en fjerdedel**

• Oppladbar med hurtiglading
• Tre tilkoblingsmetoder: via Bluetooth®,

Logitech Unifying-mottaker eller USB-Cladekabel

Sammenlignet med tradisjonelle ikke-vertikale mus.
Sammenlignet med tradisjonelle mus som har en sensor på 1000 PPT.

*

**

PAKKESPESIFIKASJONER
Grunnpakke
Del
Strekkode

910-005448

Hovedkasse
Ikke relevant

5099206081901 (EAN-13)

50992060819010 (SCC-14)

Vekt

372 g

Lengde

15,2 cm

31,4 cm

Bredde

8,6 cm

18,2 cm

Høyde/dybde

1660 g

19,4 cm

Volum

21 cm

2,535 dm

3

0,012 m3

1 grunnpakke

1

Ikke relevant

1 mellompakke

0

Ikke relevant

1 hovedkasse

4

1

1 europall

392

98

1 40-fots container

9988
20812

2497
5203

1 40-fots container HQ

22704

5676

1 20-fots container

SYSTEMKRAV
Unifying:
• Krav: USB-port
• Windows® 10 eller nyere, Windows® 8,
Windows® 7
• macOS 10.13.6 eller nyere
Bluetooth®:
• Krav: Bluetooth low energy-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 SPESIFIKASJONER

• Sensorens nominelle verdi: 1000 ppt

& 1600 ppt

• PPT (minimal og maksimal verdi):

400 til 4000 ppt

• 6 tilpassbare knapper
• Batteri: oppladbart LiPo-batteri

(240 mAh)

• Trådløs rekkevidde: 10 m trådløs
• Valgfri programvare: støttes av

Logitech Options

• Mus dimensjoner: høyde: 78.5 mm;

bredde: 79 mm, lengde: 120 mm

• Musens vekt: 135 g
• Unifying-mottaker dimensjoner:

høyde: 18.4 mm, bredde: 14,4 mm,
lengde: 6,6 mm
• Unifying-mottaker vekt: 2 g
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