
Logitech Mouse M100 Grey EMEA

Code:
MOULO4163885

Vendor code:
910-005003

EAN code:
5099206070462

1000 DPI, Optisch, USB, 3 knoppen

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.

In goede vorm

Of u nu links- of rechtshandig bent, dankzij het symmetrische ontwerp van volledig formaat kunt u urenlang
comfortabel werken.

Geen onjuiste bewegingen

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

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 en 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 Grijs

Land van herkomst China

Oppervlakte kleur Monotoon
Vormfactor Ambidextrous

Energie

Stroombron Kabel

Ergonomie

Lengte snoer 1,8 m

Gewicht en omvang

Breedte 113 mm
Diepte 38 mm

Gewicht 90 g

Hoogte 62 mm

Logistieke gegevens

Aantal per intermodale container (40ft, HC) 64300 stuk(s)

Aantal per pallet 1520 stuk(s)

Breedte van de omdoos 40,7 cm
Gewicht omdoos 1,62 kg

GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC) 50992060704613

Hoeveelheid per container (20ft) 28170 stuk(s)
Hoeveelheid per container (40ft) 57870 stuk(s)

Hoogte van de omdoos 25,8 cm

Lengte omdoos 10,1 cm



Minimale systeemeisen

Ondersteunt Linux Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Windows Ja

Muis

Aanbevolen gebruik PC/notebook
Aansluiting USB

Aantal knoppen 3

Aantal scroll wheels 1

Bedoeld voor Kantoor
Bewegingsdetectietechnologie Optisch

Bewegingsresolutie 1000 DPI

Scroll richtingen Verticaal
Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen

Verpakking

Breedte verpakking 126 mm

Diepte verpakking 83 mm

Gewicht verpakking 148 g
Hoogte verpakking 186 mm


