
Logitech Wireless Mouse M185 Swift Grey WER

Code:
MOULO2235018

Vendor code:
910-002235

EAN code:
5099206027275

M185 draadloze muis grijs
Een eenvoudige, betrouwbare muis met plug-and-play draadloos.

Betrouwbaar draadloos

Geen vertragingen of storingen. De kleine, draadloze ontvanger zorgt voor een verbinding waar u op kunt rekenen.

Een jaar lang stroom

Dankzij een batterijlevensduur van 12 maanden hoeft u de batterijen niet steeds te vervangen.

Uiterst duurzaam

Geniet van de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid die u van Logitech gewend bent. Bovendien krijgt u een beperkte
hardwaregarantie van 3 jaar.

Plug-and-forget nano-ontvanger

Werkt met Windows®- en Mac®-computers. De ontvanger is zo klein en onopvallend dat u hem op een USB-poort
kunt aansluiten en hem daarna kunt vergeten. Bovendien hoeft u zich geen zorgen meer te maken over
zoekgeraakte ontvangers.



Batterijlevensduur van 1 jaar

Een jaar zonder gedoe met batterijen. Met de aan/uit-knop en de slimme slaapstand bespaart u energie.

De betrouwbaarheid van Logitech

U krijgt de hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid waarmee Logitech wereldleider is geworden op het gebied
van muizen. Bovendien krijgt u een beperkte hardwaregarantie van 3 jaar.

Geavanceerde, draadloze 2.4GHz-verbinding van Logitech

Profiteer van het gemak en de vrijheid van draadloos met de betrouwbaarheid van een draad: snelle
gegevensoverdracht en vrijwel geen vertragingen of storingen.

De eenvoud van plug-and-play

Geen software, geen gedoe, sluit de kleine nano-ontvanger gewoon aan en u kunt uw muis meteen gebruiken.

Comfortabele, geronde vorm

Het geronde ontwerp past goed in elke hand en biedt meer comfort dan een touchpad.

Perfect voor laptops en netbooks

Uw muis werkt met Windows, Mac en Linux®. Welke computer u vandaag ook hebt of morgen koopt, u kunt erop
vertrouwen dat uw muis naar verwachting zal werken.

Design

Ontvanger type Nano

Wireless ontvanger interface USB

Energie

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1

Type accu/batterij AA

Ergonomie

Plug and play Ja

Invoerapparaat

Aanbevolen gebruik Notebook

Aansluiting RF Draadloos
Aantal knoppen 2

Bedoeld voor Kantoor

Bewegingsdetectietechnologie Optisch

Frequentieband 2.4
Scroll Ja



Overige specificaties

Compatibele besturingssystemen Windows XP, Vista, 7\nMac OS X 10.5+\nLinux
kernel 2.6+

USB Ja

Verpakking

Batterijen meegeleverd Ja

Gebruiksaanwijzing Ja

Meegeleverde ontvanger Ja


