
Logitech ERGO M575 - OFFWHITE - EMEA

Code:
MOULO6212751

Vendor code:
910-005870

EAN code:
5099206092280

5 buttons, Bluetooth, Trackball, 400 - 2000 Dpi, 100 x 134 x 48 mm, 145 g

Logitech M575 ERGO Draadloze Trackball Muis

Maak kennis met de ERGO M575, een draadloze trackball met handige duimbediening. Je hoeft niet langer een
muis rond te schuiven of je arm te bewegen om de cursor te verplaatsen. De ergonomisch geronde vorm van de
ERGO M575 minimaliseert beweging en maximaliseert comfort terwijl je hand en arm ontspannen blijven. Hierdoor
is deze ook ideaal voor kleine werkruimtes en volle bureaus. Je kunt op de muis op twee manieren verbinden, via
Bluetooth® Low Energy of de USB-ontvanger, zodat je tot op 10 meter afstand een sterk, stabiel signaal van de
trackball ontvangt. Eén AA-batterij gaat 24 maanden mee met de meegeleverde Unifying USB-ontvanger en tot 20
maanden met Bluetooth® Low Energy. Draadloos bereik en batterijlevensduur kunnen variëren, afhankelijk van
gebruiks- en computeromstandigheden. Ergonomisch en comfortabel ontwerp, voor een ontspannen hand en arm:
De comfortabele, voorgevormde ergonomische vorm van deze muis past perfect in je hand Soepele duimbediening:
Track met precisie en met geweldige controle over je cursor op elk oppervlak en met een duim-bedienbare trackball.
Pas de cursor-snelheid aan met de Logitech Options-software Perfect bij weinig werkruimte: Omdat de trackball niet
beweegt, is hij perfect voor kleine werkruimtes en overvolle bureaus, en past hij naadloos naast je computer en
toetsenbord Twee verbindingsmanieren en voor veel besturingssystemen: Verbind eenvoudig via Bluetooth of de
USB-ontvanger en maak je nooit meer zorgen om een slechte of verbroken verbinding met een bereik van 10m
Muisontwerp bestaat uit voorgevormd, gerecycled plastic: De grafiet/zwarte versie van de M575 bestaat hier voor
50% uit en de gebroken wit versie voor 21%; ook is er sprake van verantwoorde verpakking met het FSC-keurmerk



Meer dan 24 maanden gebruik met slechts één AA-batterij bij gebruik van de USB-ontvanger. Misschien vergeet je
zelfs wel dat je draadloze trackball van Logitech op batterijen werkt Handige bediening: Switchen tussen bestanden
of langs je favoriete websites browsen is een eitje met de grote easy-reach terug- en verder-knoppen en het
precisie-scrollwiel

Design

Ergonomisch ontwerp Ja

Kleur van het product Wit
Oppervlakte kleur Monotoon

Vormfactor Rechtshandig

Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten SCS Recycled Content Certification

Post-consumer gerecycled plastic 21 procent

Energie

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1

Service levensduur van batterij 24 maand(en)
Stroombron Batterijen

Type batterij AA

Ergonomie

Aansluitbereik 10 m

Gewicht en omvang

Breedte 100 mm

Diepte 134 mm

Diepte van de receiver 6,1 mm

Gewicht 145 g
Hoogte 48 mm

Receiver breedte 1,87 cm

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

Minimale systeemeisen

Ondersteunde mobiele besturingssystemen iPadOS

Ondersteunt Mac-besturingssysteem
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14
Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X
10.15.3 Catalina

Ondersteunt Windows Windows 10,Windows 8



Muis

Aansluiting RF draadloos + Bluetooth

Aantal knoppen 5

Aantal programmeerbare knoppen 3
Bedoeld voor Kantoor

Bewegingsdetectietechnologie Trackball

Bewegingsresolutie 2000 DPI
Bluetooth Low Energy (BLE) Ja

Frequentieband 2.4 GHz

Functietoetsen Rug, Voorruit

Programmeerbare muisknoppen Ja
Scroll type Wiel

Soort knoppen Drukknoppen

Trackball diameter 3,4 cm

Verpakking

Aantal 1

Meegeleverde ontvanger Ja
Ontvanger type Nano-ontvanger

Snelstartgids Ja

Wireless ontvanger interface USB Type-A


