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Werk waar u maar wilt.

• Darkfi eld Laser Tracking™
• Geronde, compacte vorm
• Dubbele verbinding
• Easy-Switch-technologie
• Supersnel scrollen

Van uw kantoor tot een vergadering op locatie tot een zakenreis tot uw 
huis en weer terug naar kantoor, Logitech® MX Anywhere 2 werkt overal 
waar u werkt, zelfs op glas.* De muis is ontworpen om prettig in de 
hand te liggen en biedt het comfort en de controle die u verwacht van 
een exclusieve draadloze muis. U kunt verbinding maken met Windows® 
en Mac via onze kleinste Pico Unifying™-ontvanger ooit (inbegrepen) of 
via draadloze Bluetooth® Smart-technologie. Koppel deze geavanceerde 
muis met maximaal 3 apparaten en schakel gemakkelijk tussen deze 
apparaten met een druk op de knop dankzij Easy-Switch™-technologie. 
MX Anywhere 2 biedt supersnel of kliksgewijs scrollen en een 
oplaadbare batterij die tot 2 maanden** lang meegaat en snel oplaadt. 
Installeer Logitech Options™-software om deze geavanceerde muis te 
optimaliseren voor uw besturingssysteem en acties en instellingen aan 
uw behoeften aan te passen.

*Minimaal 4 mm dik
** Gebaseerd op dagelijks kantoorgebruik van 6 uur. Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk 
van gebruiks- en computeromstandigheden.
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Pakketspecifi caties Technische specifi caties:
Productafmetingen: 
• Lengte: 100,3 mm 
• Hoogte: 34,4 mm 
• Breedte: 61,6 mm 
• Gewicht: 106 gr 

Afmetingen van Unifying-ontvanger: 
• Breedte: 14,9 mm
• Lengte: 6,5 mm
• Hoogte: 14,3 mm 
• Gewicht: 1,63 gram 

Sensortechnologie: 
Darkfi eld Laser-sensor | Nominale 
waarde 1000 dpi | Minimale en 
maximale waarde: 400 dpi tot 
1600 dpi (kan worden verhoogd in 
stappen van 200 dpi)

Draadloos systeem: 
Geavanceerde draadloze 2.4GHz-
technologie

Werkingsafstand: 
ongeveer 10 meter

Batterij: 
oplaadbare Li-Po-batterij (500 mAh)

Batterijlevensduur: 
tot 2 maanden met één keer opladen* 

*Gebaseerd op dagelijks kantoorgebruik van 6 uur. 
Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van 
gebruiks- en computeromstandigheden.

Pakketinhoud
• Draadloze, mobiele muis 
• Pico Unifying-ontvanger 
• Micro-USB-kabel voor opladen 
• Handleiding 
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

Systeemvereisten
• USB-poort of Bluetooth® Smart 

Ready-apparaat

USB-poort: 
• Windows® 7, Windows® 8 of later 
• Mac OS X 10.8 of later

Bluetooth Smart: 
• Windows® 8 of later 
• Mac OS X 10.10 of later

• Internetverbinding voor 
softwaredownload
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Onderdeelnummer EMEA 910-004374 n.v.t.

Barcode 5099206057777 50992060577712

Gewicht 250 g 2.960,00 g

Lengte 18,00 cm 29,10 cm

Breedte 14,00 cm 25,10 cm

Hoogte/diepte 4,50 cm 20,10 cm

Volume 1.134 dm3 0,0147 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 10 1

1 pallet EURO 1200 120

1 container 20VT 20.130 2013

1 container 12,2 m. 41.250 4125

1 container 12,2 m. HQ 48.750 4875

Primaire verpakking  Hoofdverpakking


