
Logitech B330 Silent Plus Black EMEA

Code:
MOULO3948753

Vendor code:
910-004913

EAN code:
5099206066717

RF Wireless 2.4 GHz, 1000 dpi, Optical, MacOS X, Linux, Chrome OS, Windows

MUISSTIL

Verhoog uw dagelijkse productiviteit, zonder een steek te laten vallen of uw collega's te storen. Stille muizen bieden
hetzelfde klikgevoel, maar zonder het klikgeluid, waardoor ze meer dan 90% stiller zijn.* Duurzame, hoogwaardige
voetjes glijden stil over het bureaublad. Een soepel scrolwiel maakt de stille ervaring compleet. Stille muizen maken
een einde aan overmatig geluid en dragen bij aan een stillere oplossing voor iedereen op kantoor. Maak dit uw
laatste irritante klik. Uw collega's zullen u dankbaar zijn.

Muisstil

De klik voelt hetzelfde. Maar de ervaring is totaal anders voor u en uw collega's. Stille muizen maken meer dan 90%
minder geluid bij het klikken. Duurzame voetjes zijn gemaakt van een hoogwaardig materiaal en bieden in
combinatie met een rubberwiel geruisloos glijden en scrollen. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer er minder
afleidingen zijn, dit tot een gezonder, productiever klimaat leidt, vooral in open kantooromgevingen.



Ontworpen voor uw rechterhand

Uw duim vindt steun op de geronde vormen van het ontwerp en u krijgt meer controle.

Batterij-Levensduur van 24 maanden*

U heeft altijd voldoende energie om alles aan te pakken, zelfs wanneer u onderweg bent. Dankzij het energiezuinige
ontwerp kunt u langer werken voordat u de batterij weer moet opladen. De B330 SILENT PLUS wordt automatisch
in de slaapstand gezet wanneer hij niet in gebruik is.

*Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.

Eenvoudig. Betrouwbaar. Sterk.

De draadloze verbinding werkt tot op 10 meter (33 ft) afstand* dankzij een plug-and-forget nano-ontvanger. De
B330 SILENT PLUS is voorzien van geavanceerde optische tracking van Logitech® voor uiterst nauwkeurige
bewegingen op vrijwel elk oppervlak. Geen gedoe, geen software vereist. Werkt met Windows®, Mac, Chrome
OS™ of Linux®.

*Het daadwerkelijke draadloze bereik kan variëren en is afhankelijk van gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.

Quiet Mark-certificering

Logitech heeft als eerste computer accessoires fabrikant ter wereld de Quiet Mark-certificering ontvangen. Voor hun
stille muizen. Dit internationale keurmerkprogramma van de Noise Abatement Society in het Verenigd Koninkrijk
richt zich op technologie die bedoeld is om ongewenst geluid te verminderen.


