
Logitech M190 Full-size wireless mouse - CHARCOAL

Code:
MOULO5780152

Vendor code:
910-005905

EAN code:
5099206091825

RF, 1000 dpi, 1x AA, 66.1 x 115.4 x 40.3 mm, 89.9 g

Logitech M190 draadloze muis van normaal formaat

De Logitech M190 is een draadloze muis van groot formaat met een gerond ontwerp dat de natuurlijke boog van
middelgrote tot grote handen volgt. De gebogen handpalmondersteuning en speciale concave toetsen voor ideale
plaatsing van de vingers bieden comfort de hele dag door. Werk draadloos en beweeg je vrij rond binnen een bereik
van 10 meter, vrijwel zonder vertragingen of uitval. Geen kabels betekent een opgeruimd bureau en dankzij de
batterijlevensduur van 18 maanden kun je zorgeloos werken; de energiebesparingsmodus wordt automatisch
ingeschakeld wanneer je de muis niet gebruikt. Je profiteert van uitstekende navigatie met nauwkeurige tracking en
accuraat regel voor regel scrollen tegen een betaalbare prijs.

COMFORT VAN GROOT FORMAAT

optimaal comfort voor beide handen met een geronde vorm die is ontworpen om de natuurlijke boog van grote
handen te volgen. Concave toetsen leiden de vingers naar de ideale plaatsing.

PURE KWALITEIT

profiteer van uitstekende kwaliteit met nauwkeurige tracking en accuraat regel voor regel scrollen voor een
betaalbare prijs. Betere navigatie zonder irritante gemiste klikken.



VERTRAGINGSVRIJE DRAADLOZE VERBINDING

werk draadloos en beweeg je vrij rond binnen een bereik van 10 meter, vrijwel zonder vertragingen of uitval. Geen
kabels betekent een opgeruimd bureau en gemakkelijk meenemen.

DUURZAAM

robuuste en betrouwbare kwaliteit van de wereldleider in muizen en toetsenborden. Een computermuis voor
dagelijks gebruik waarop je langdurig kunt vertrouwen.

BATTERIJLEVENSDUUR VAN 18 MAANDEN

geniet van maandenlang zorgeloos gebruik. Energiebesparingsmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer je
de muis niet gebruikt om stroom te besparen. AA-batterij inbegrepen.

Design

Kleur van het product Antraciet, Zwart

Oppervlakte kleur Monotoon

Vormfactor Ambidextrous

Energie

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1

Service levensduur van batterij 18 maand(en)
Stroombron Batterijen

Type accu/batterij AA

Gewicht en omvang

Breedte 66,1 mm

Diepte 115,4 mm

Hoogte 40,3 mm

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Linux Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El
Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13
High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X
10.15 Catalina

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 7,Windows 8

Muis

Aansluiting RF Draadloos

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

Aantal 1

Meegeleverde ontvanger Ja
Ontvanger type Nano-ontvanger

Wireless ontvanger interface USB Type-A


