MX VERTICAL

Avancerad ergonomisk mus

FÖRHÖJD ERGONOMI.
MX Vertical är en avancerad ergonomisk mus som kombinerar
vetenskapsbaserad design med den höga prestandan i Logitechs
MX-serien. Den naturliga handslagspositionen minskar armtryck
och underarmsbelastning. Den unika 57° vertikala vinkeln har
optimerats för ergonomisk hållning utan att kompromissa en
enda pixel av prestandan. Musens högprecisionssensor med
4000 DPI ger 4x mindre handrörelser och minskar trötthet. Med
markörhastighetsomkopplaren kan du direkt justera DPI-hastighet
och noggrannhet med en knapptryckning. MX Vertical kan
användas i upp till fyra månader på full laddning – och kan
användas i tre timmar efter en minuts snabbladdning.

INNEHÅLL
• Avancerad ergonomisk mus
• Unifying-mottagare
• USB C-laddningskabel

(USB-A till USB-C)

• Bruksanvisning
• 2 års garanti

FUNKTIONER
• Naturlig handslagsposition minskar

muskelspänningen med 10%*

• 57° vertikal vinkel för optimal

ergonomisk hållning och prestanda

• Högprecisionssensor med 4000 DPI

för 4x mindre handrörelser**

• Uppladdningsbar med snabbladdning
• Tre sätt att ansluta: via Bluetooth®,

Logitech Unifying-mottagare eller
USB C-laddningskabel

*

Jämfört med en traditionell icke-vertikal mus.
Jämfört med en traditionell mus med 1000 DPI-sensor.

**

PAKETSPECIFIKATIONER
Primärt paket
Del
Streckkod

910-005448

Kolli/stor box
–

5099206081901 (EAN-13)

50992060819010 (SCC-14)

Vikt

372 gr

Längd

15,2 cm

31,4 cm

Bredd

8,6 cm

18,2 cm

1 660 gr

Höjd/djup

19,24 cm

Volym

2,535 dm

0,012 m3

1 primärt paket

1

–

1 mellanstort paket

0

–

1 kolli/stor box

4

1

21 cm
3

1 pall EURO

392

98

1 container 12 m

9 988
20812

2497
5203

1 container 12 m hög kub

22704

5676

1 container 6 m

SYSTEMKRAV
Unifying:
• Nödvändig: USB-port
• Windows® 10 eller senare, Windows®
8, Windows® 7
• macOS 10.13.6 eller senare
Bluetooth®:
• Nödvändig: Bluetooth lågenergiteknik
• Windows® 10 eller senare, Windows® 8
• macOS 10.13.6 eller senare
USB-C:
• Nödvändig: USB-port
• Windows® 10 eller senare, Windows®
8, Windows® 7
• macOS 10.13.6 eller senare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

• Sensorns nominella värde:

1000 dpi & 1600 dpi

• DPI (minimalt och maximalt värde):

400 till 4 000 dpi

• 4 anpassningsbara knappar
• Batteri: Laddningsbart Li-Po-batteri

(240 mAh)

• Trådlös räckvidd: 10 m trådlös
• Valfri programvara: stödd av Logitech

Options

• Musens mått: höjd: 78,5 mm; bredd:

79 mm; längd: 120 mm

• Musens vikt: 135 g
• Unifying-mottagarens mått: höjd:

18,4 mm; bredd: 14,4 mm; längd:
6,6 mm
• Unifying-mottagarens vikt: 2 g
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