
Logitech Wireless Mini Mouse M187 Red WER

Code:
MOULO2355570

Vendor code:
910-002732

EAN code:
5099206032194

Wireless Mini Mouse M187, 1xAAA, USB 2.4GHz, rood

Gaat overal met u mee

Uw Mini Mouse gaat waar uw laptop gaat dankzij het extra kleine ontwerp van zakformaat.

Geniet van uw vrijheid

De kleine nano-ontvanger blijft op uw USB-poort aangesloten zodat u kunt genieten van de vrijheid van draadloos
met meer precisie en controle dan het touchpad van uw laptop.

Betrouwbare verbinding

Geniet van de betrouwbaarheid van een draad en het gemak van draadloos, dankzij de geavanceerde draadloze
2.4GHz-technologie van Logitech.

Extra kleine vorm

De Mini Mouse is zo klein dat deze gemakkelijk in uw handtas of broekzak past, voor nog betere draagbaarheid.



Kleine nano-ontvanger

De nano-ontvanger is zo klein dat hij in uw USB-poort kan blijven zonder bang te zijn dat u hem verliest of
kapotmaakt. Als u hem toch eens moet ontkoppelen, kunt u hem in de muis opbergen. Deze muis biedt de vrijheid
van draadloos met meer precisie en controle dan het touchpad van uw laptop.

Geavanceerde, draadloze 2.4GHz-technologie van Logitech

Zeg maar dag tegen gedoe met draden en geniet van draadloze vrijheid (tot 10 meter). U kunt de muis dus
gemakkelijk op de bank gebruiken met uw laptop, of zelfs wanneer u uw laptop aansluit op uw tv.

Design

Kleur van het product Rood

Vormfactor Ambidextrous

Energie

Energie-opslagtechnologie accu/batterij Alkaline

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1

Stroombron Batterijen
Type accu/batterij AAA

Ergonomie

Aansluitbereik 10 m

Plug and play Ja

Gewicht en omvang

Breedte 81,9 mm

Diepte 31,8 mm

Diepte van de receiver 6,1 mm
Gewicht 51,9 g

Hoogte 49,4 mm

Receiver breedte 1,87 cm

Receiver gewicht 1,8 g
Receiver hoogte 1,44 cm

Logistieke gegevens

Aantal per pallet 1792 stuk(s)

Breedte van de omdoos 10,1 cm

Gewicht omdoos 920 g

GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC) 50992060321919
Hoeveelheid per container (20ft) 29648 stuk(s)

Hoeveelheid per container (40ft) 61616 stuk(s)

Hoogte van de omdoos 26 cm

Lengte omdoos 29,3 cm



Minimale systeemeisen

Ondersteunt Linux Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Windows Ja

Muis

Aanbevolen gebruik Notebook
Aansluiting RF Draadloos

Aantal knoppen 3

Aantal scroll wheels 1

Bedoeld voor Kantoor
Bewegingsdetectietechnologie Optisch

Bewegingsresolutie 1000 DPI

Frequentieband 2.4 GHz
Scroll richtingen Verticaal

Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen

Verpakking

Batterijen meegeleverd Ja

Breedte verpakking 83 mm
Diepte verpakking 126 mm

Gebruiksaanwijzing Ja

Gewicht verpakking 102 g

Hoogte verpakking 186 mm
Meegeleverde ontvanger Ja

Ontvanger type Nano-ontvanger

Type verpakking Blister

Wireless ontvanger interface USB Type-A


