M590 MULTI-DEVICE SILENT

Draadloze muis

Draadloze muis met dubbele
verbinding (Bluetooth® en Unifying),
snelschakelfunctie, stil klikgeluid en
Flow-ondersteuning. Deze muis heeft
7 programmeerbare knoppen voor hoge
productiviteit plus een geronde vorm voor
optimaal comfort.
Windows® | Mac | Android | Chrome OS

LOGITECH® FLOW

SUPERNAUWKEURIG SCROLLEN

Uw muis beweegt in een naadloze
flow, waardoor u tussen verschillende
computers met verschillende
besturingssystemen bestanden,
afbeeldingen en tekst kunt kopiëren en
plakken. Flow is alleen compatibel met
Windows® en Mac.*

Ons innovatieve, uiterst nauwkeurige
scrolwiel heeft een palrad met nog meer
tanden per millimeter waardoor je sneller
en gemakkelijker door lange webpagina's
kunt scrollen.

MUISSTIL
Met hetzelfde klikgevoel maar dan
90% stiller dan reguliere muizen kunnen
u en de mensen om u heen van een
stillere ervaring genieten.

2 DUIMKNOPPEN
Twee aanpasbare duimknoppen geven
je extra controle, precies waar dat nodig
is, zodat je alles sneller en gemakkelijker
kunt doen.

* Vereist Logitech® Options™-software, downloadbaar via logitech.com/options.

BATTERIJLEVENSDUUR
VAN 24 MAANDEN
Deze muis geeft niet op, dankzij
24 maanden batterijlevensduur
met één enkele AA-batterij.
Batterijlevensduur kan variëren.

GEAVANCEERDE CONNECTIVITEIT
1

2

Dubbele verbinding
Maak verbinding via een Unifying-ontvanger* of Bluetooth® Low Energy-technologie

3

Easy-Switch™-technologie
Koppel tot 2 apparaten en schakel gemakkelijk tussen deze apparaten met een druk
op de knop
Verbinding maken

LOGITECH® OPTIONS™-SOFTWARE
Installeer de Logitech® Options™-software om alle mogelijkheden te ontgrendelen.
Pas knoppen en acties aan uw behoeften aan.
Drie menutabbladen:
• Tabblad Muis

- Wijs verschillende functies toe aan uw muisknoppen

• Tabblad Aanwijzen en scrollen

- Pas uw scrolervaring (scrolwiel) en de aanwijzersnelheid aan

• Tabblad Flow (til het gebruik van meerdere computers naar een hoger plan)
Naam van software: Logitech® Options™
Download de software: www.logitech.com/options

Product

- Bediening tussen computers (max. 2 apparaten)
- Kopieer/plak tekst, afbeeldingen en bestanden tussen computers

M330

M220

M590

Flow

Nee

Nee

Ja (2 computers)

Easy-Switch

Nee

Nee

Ja (2)

Unifying

Nee

Nee

Ja

Bluetooth®

Nee

Nee

Ja

24 maanden

18 maanden

24 maanden

Rubberen grip

Ja

Nee

Ja

# knoppen (aanpasbaar)

3

3

7

2D-wiel

2D-wiel

Uiterst nauwkeurig
+ kantelen

Win/Mac/Android/Chrome/
Linux

Win/Mac/Android/Chrome/
Linux

Win/Mac/Android/Chrome/
Linux

Batterijlevensduur

Wiel
Compatibiliteit

* Extra Unifying-ontvangers kunnen apart worden aangeschaft.

