
Logitech Mouse M90 Black

Code:
MOULO910-001794

Vendor code:
910-001794

EAN code:
5099206021877

M90 optische bedrade USB mouse zwart
Voor een geweldige prijs en betrouwbare, comfortabele bediening van uw computer.

Alleen de basics

De set-up is een koud kunstje. Sluit de draad gewoon op een USB-poort aan, en de muis is klaar voor gebruik.

Geen onjuiste bewegingen

Er kan niets misgaan met precieze optische tracking. Deze muis beweegt soepel, met of zonder muismat.

Van de muisexperts

U krijgt de kwaliteit en het ontwerp zoals we die hebben toegepast op ruim een miljard muizen.

Met plug-and-play gemak en optische tracking met hoge definitie biedt deze muis u een geweldige prijs en
betrouwbare, comfortabele bediening van uw computer.

Eenvoudige set-up en gebruiksvriendelijk

Set-up is snel en gemakkelijk: sluit de draad gewoon op een USB-poort aan. U hoeft geen software te installeren.
En omdat de muis een draad heeft, kunt u deze gewoon op een USB-poort aansluiten en meteen gebruiken.

Comfortabel, symmetrisch ontwerp van volledig formaat

Speciaal ontworpen om zowel de linker- als de rechterhand in de watten te leggen. Zodat u comfortabel kunt blijven



werken, zelfs na uren gebruik.

Optische tracking met hoge definitie

Geniet van responsieve, soepele cursorbesturing, nauwkeurige tracking en gemakkelijke tekstselectie dankzij
optische tracking met hoge definitie (1000 dpi).

Ontwikkeld door Logitech

Deze muis is het resultaat van het kwaliteits- en ontwerpproces dat we hebben toegepast bij de productie van ruim
een miljard muizen en waarmee we andere fabrikanten ver achter ons laten.

Design

Kleur van het product Zwart
Vormfactor Ambidextrous

Ergonomie

Plug and play Ja

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Muis

Aanbevolen gebruik PC

Aansluiting USB
Aantal knoppen 2

Bedoeld voor Kantoor

Bewegingsdetectietechnologie Optisch
Bewegingsresolutie 1000 DPI

Scroll Ja

Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen

Overige specificaties

Compatibele besturingssystemen - Windows XP / Vista & Windows 7\n- Mac OS X
10.4

USB Ja


