M720

Triathlon Mouse

PŘIPRAVIT, POZOR, TEĎ! PŘEPÍNEJTE
MEZI OBRAZOVKAMI A VAŠÍM SEZNAMEM
ÚKOLŮ.
Myš M720 Triathlon Mouse, vyrobená pro výdrž, univerzálnost
a pohodlí, vám pomůže uspět ve světě mnoha zařízení. Úkoly
budete vyřizovat rychle díky technologii Easy-Switch, která
vám umožní snadné přepínání mezi 3 počítači. Budete rychle
procházet dokumenty a webovými stránkami za pomoci extra
rychlého rolovacího kolečka, a nebudete si muset dělat starosti
s napájením díky jediné baterii velikosti AA s životností 24 měsíců.
Speciální tvar této myši střední velikosti vám pohodlně padne do
ruky, a konstrukce tlačítek vydrží až 10 milionů kliknutí. K systému
Windows® a Mac se můžete připojit prostřednictvím miniaturního
přijímače Unifying™ nebo pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth® Smart.

OBSAH BALENÍ
• Bezdrátová myš
• Přijímač Unifying
• 1 baterie velikosti AA (nainstalovaná)
• Uživatelská dokumentace

FUNKCE
• Duální připojení prostřednictvím

přijímače Logitech Unifying
a technologie Bluetooth® Smart

• Technologie Easy-Switch pro snadné

přepínání mezi 3 počítači

• Extra rychlý posuv
• Robustní design
• Životnost baterie 24 měsíců*
• Výkonnost na míru díky softwaru

Logitech Options™**

* Životnost baterie se může lišit v závislosti
na připojení, uživateli a podmínkách používání
** Vyžaduje Logitech Options v systému Mac
OS X a Windows. K dispozici ke stažení na stránce
logitech.com/downloads

PARAMETRY BALENÍ
Základní balení
Č. dílu
Čárkový kód
Hmotnost

Univerzální přepravní obal

910-004791

Není k dispozici

5099206065086 (EAN-13)
176 g

50992060650811 (SCC-14)
2 000 g

Délka

18,6 cm

40,7 cm

Šířka

12,6 cm

10,1 cm

Výška/hloubka
Objem

8,3 cm

25,8 cm

1,945 dm

3

0,0106 m3

1 základní balení

1

Není k dispozici

1 střední balení

0

Není k dispozici

1 univerzální přepravní obal

10

1

1 EURO paleta

1 520

152

1 kontejner 6 m

28 170

2817

1 kontejner 12 m

57 870

5 787

1 kontejner 12 m HQ

64 300

6 430

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

• Připojení k internetu pro stažení softwaru
• Port USB

TECHNICKÉ PARAMETRY

• Rozměry myši (výška x šířka x hloubka):

45 x 74 x 115 mm

• Hmotnost myši (včetně baterie): 135 g
• Rozměry přijímače (výška x šířka x hloubka):

14,4 x 18,7 x 6,1 mm

• Hmotnost přijímače: 1,8 g
• Technologie senzoru:

Pokročilé optické snímání Logitech
Rozlišení senzoru: 1 000 dpi
Počet tlačítek: 8
Rolovací kolečko: Ano
Životnost baterie: 2 roky
Typ baterie: AA
Provozní dosah bezdrátového připojení: 10 m
Bezdrátová technologie: Bezdrátové připojení
Bluetooth Smart | Advanced 2,4 GHz
• Rozhraní: Bluetooth | Nanopřijímač USB
•
•
•
•
•
•
•
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