
 

Logitech® M220 SILENT
Hetzelfde klikgevoel maar dan 90% stiller, in vergelijking met traditionele muizen biedt de
M220 SILENT een stillere ervaring voor uzelf en de mensen om u heen. De M220 SILENT
heeft een lange batterijlevensduur tot 18 maanden. De muis beschikt over 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. *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.

Belangrijkste kenmerken
Logitech® M220 SILENT
Geniet van het geluid van de stilte.
• 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™. **Batterijlevensduur kan variëren,
afhankelijk van gebruik.

Compatibiliteit
Windows | Mac | Chrome OS | Linux

Pakketinhoud
• Draadloze muis
• Nano-ontvanger
• 1 AA-batterij (al geplaatst)
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige
productondersteuning

Pakketspecificaties
  Weight: 0.141 kg
Width: 8.70 cm
Height/depth: 18.60 cm
Length: 12.60 cm

Geniet van het geluid van de stilte
Geniet van het geluid van de stilte. Hetzelfde klikgevoel maar dan 90% stiller. Geniet van
de stilte, u en de mensen om u heen. *Vergelijking van geluidsniveau met Logitech M170.
Gemeten door een onafhankelijk laboratorium en geverifieerd door Quiet Mark™.
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Eenvoudig. Betrouwbaar. Sterk.
Profiteer van een betrouwbare verbinding
tot op 10 meter (33 ft) afstand* dankzij de
plug-and-forget nano-ontvanger. M220
SILENT is ook voorzien van geavanceerde
optische tracking van Logitech® voor
nauwkeurige bewegingen op vrijwel elk
oppervlak. *Het daadwerkelijke draadloze
bereik kan variëren en is afhankelijk van
gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.

Batterijlevensduur van 18
maanden*
De muis werkt tot 18 maanden* op één
batterij dankzij het energie-efficiënte
ontwerp. Bovendien zet de M220 SILENT
zichzelf automatisch in de slaapstand
wanneer hij niet in gebruik is.
*Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk
van gebruik.

Comfortabele, symmetrische vorm.
Mobiel formaat.
Het symmetrische ontwerp biedt meer
comfort en precisie dan uw touchpad. Het
kleine formaat is ideaal om mee te nemen.

Overige informatie
Technische specificaties
Fysieke specificaties:
• Muisafmetingen (hoogte x breedte x diepte): 60 x 99 x 39 mm
• Muisgewicht (inclusief batterij): 75,2 g
• Afmetingen van ontvanger (hoogte x breedte x diepte): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Ontvangergewicht: 1,8 g
• Aantal knoppen: 3
• Scrollwiel
Tracking:
• Sensortechnologie: Geavanceerde optische tracking van Logitech
• 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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