
Logitech MX Master 3 Adv Wless Mouse MID GREY

Code:
MOULO5426718

Vendor code:
910-005695

EAN code:
5099206085817

200-4000 DPI, 2.4 GHz, 10 m, Li-Po 500 mAh, Middelgrijs

The Master Series van Logitech
VAN IDEE... NAAR WERKELIJKHEID.

STIJL MET PRESTATIES

MX Master 3 is directe precies en oneindige mogelijkheden. Het is de meest geavanceerde Master Series-muis ooit
– ontworpen voor creatievelingen en ontwikkeld voor programmeurs. Als je het kunt bedenken, kun je het onder de
duim krijgen.

SCROL DOOR 1000 REGELS PER SECONDE

We hebben het wiel opnieuw uitgevonden. Gloednieuw MagSpeed Elektromagnetisch scrollen is zo precies dat het
op een pixel kan stoppen en snel genoeg om 1.000 lijnen per seconde te scrollen. Oh, en het is bijna stil. Het
bewerkte staal van het wiel geeft het een uitstekende tactiliteit en voldoende gewicht om een dynamische traagheid
te bieden die je voelt – maar niet hoort.



UNIEKE VORM GEPAARD AAN INTUÏTIEVE CONTROLE

erk comfortabel met een silhouet dat perfect is afgestemd op de vorm van je handpalm. Creëer, maak en doe meer
intuïtief met ideaal geplaatste voor-/achterkant en gebarenknoppen - en een nieuw duimwiel.

WERK SNELLER MET APP-SPECIFIEKE AANPASSINGEN

Pas MX Master 3 aan en configureer elke actie voor je specifieke workflow.
MX Master 3 is volledig aanpasbaar aan praktisch elke app die je gebruikt – en je werkt sneller met vooraf
gedefinieerde aanpassingen geoptimaliseerd voor je favoriete apps - Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final
Cut Pro, Google Chrome, Safari en Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Edge.

MEERDERE COMPUTERS, ÉÉN MX MASTER 3

Bedien naadloos meerdere computers met je MX Master 3 met Flow door je gewoon je cursor naar de rand van het
scherm te verplaatsen. Je MX MASTER 3 muis gaat met je mee, zelfs tussen Windows- en Mac OS-
besturingssystemen. Moeiteloos tekst, afbeeldingen en bestanden tussen je computers overdragen. –Je kopieert
gewoon op de ene en plakt op de andere computer.

TRACK SNELLER - OP VRIJWEL ELK OPPERVLAK

MX Master 3 is sneller en 5x nauwkeuriger dan de standaardmuis zodat je elke keer de juiste pixel raakt. Met
Logitech Darkfield Tracking kun je op vrijwel elk oppervlak – zelfs glas – tracken met de superieure 4000 DPI-
precisie.

SNEL OPLADEN MET USB-C

MX Master 3 blijft maximaal 70 dagen opgeladen als het volledig is opgeladen – en krijgt drie uur gebruik na één
minuut snel opladen. Gebruik de meegeleverde USB-C-oplaadkabel om de stroom op te laden.


