M220

Silent

GENIET VAN HET GELUID VAN DE STILTE.
De M220 biedt hetzelfde klikgevoel maar dan 90% stiller in
vergelijking met traditionele muizen en dus een stillere ervaring
voor uzelf en de mensen om u heen. De muis heeft een lange
batterijlevensduur tot wel 18 maanden, een automatische
slaapstand en een krachtig draadloos bereik van 10 meter met
128-bits codering tussen de muis en de ontvanger. Bovendien is het
kleine formaat ideaal om mee te nemen. Sluit gewoon de kleine
USB-ontvanger aan en hij werkt met Windows®, Mac, Chrome OS™
of Linux®. Ten slotte zorgt Geavanceerde optische tracking van
Logitech® voor nauwkeurige bewegingen op vrijwel elk oppervlak.

INHOUD VAN DE DOOS
• Draadloze muis
• Nano-ontvanger
• 1 AA-batterij (al geplaatst)
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige

productondersteuning

KENMERKEN
• Ruisonderdrukking van meer dan 90%*
• Batterijlevensduur van 18 maanden**
• Betrouwbare draadloze verbinding en

geavanceerde optische tracking

• Comfortabele, symmetrische vorm.

Mobiel formaat

* Vergelijking van geluidsniveau met Logitech
M170. Gemeten door een onafhankelijk
laboratorium en geverifieerd door Quiet Mark™
**Werkelijke batterijlevensduur en draadloos
bereik kan variëren, afhankelijk van gebruik

PAKKETSPECIFICATIES
Primaire verpakking
Onderdeelnr. zwart
Barcode
Onderdeelnr. Blauw
Barcode
Onderdeelnr. rood
Barcode
Gewicht

910-004878

Hoofdverpakking
n.v.t.

5099206066199 (EAN-13)
910-004879

50992060661916 (SCC-14)
n.v.t.

5099206066205 (EAN-13)
910-004880

50992060662012 (SCC-14)
n.v.t.

5099206066212 (EAN-13)
141,00 gr

50992060662111 (SCC-14)
1758 gr

Lengte

12,60 cm

36,20 cm

Breedte

8,70 cm

10,10 cm

Hoogte/diepte

18,60 cm

Volume

2,039 dm

25,90 cm
3

0,0095 m3

1 primaire verpakking

1

n.v.t.

1 tussenverpakking

0

n.v.t.

1 hoofdverpakking

10

1

1920

192

1 container 6,1 m (20 ft)

28560

2856

1 container 12,2 m (40 ft)

59520

5952

1 container 12,2 m (40 ft) HQ

74400

7440

1 pallet EURO

SYSTEEMVEREISTEN
Windows | Mac | Chrome OS | Linux
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Fysieke specificaties:
• Afmetingen van muis (H x B x D):
60 x 99 x 39 mm
• Gewicht van muis (inclusief batterij): 75,2 g
• Afmetingen van ontvanger (H x B x D):
14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Ontvangergewicht: 1,8 g
• Aantal knoppen: 3
• Scrollwiel
Tracking:
• Sensortechnologie: Logitech Advanced
Optical Tracking
• Sensorresolutie: 1000 dpi
Specificaties voor draadloze verbinding:
• Draadloos bereik: 10m
• Draadloze technologie: Geavanceerde
draadloze 2.4GHz-verbinding
• Interface: Nano-ontvanger (USB)
• Batterijlevensduur: 18 maanden
• Batterijtype: AA
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