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De Logitech Signature M650 L is het grotere broertje van de M650 Signature. Een comfortabele muis die geschikt is
voor personen met grotere handen. Je krijgt bij de muis een AA-batterij mee die bij normaal gebruik twee jaar
meegaat. Daarnaast is deze muis voor 26% geproduceerd uit gerecycled plastic en werkt de muis naadloos met
Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS en Android. Slimmer Scrollen - Met de Logitech Signature M650
draadloze muis bent u verzekerd van regel-voor-regelprecisie en supersnel scrollen; schakel eenvoudig tussen de
modi met een tikje op het SmartWheel Optimaal Ontwerp voor Uw Handen - Deze comfortabele full-size muis is
ontworpen voor grotere handen, voor de optimale pasvorm Verhoog Uw Comfort - Deze werkmuis biedt lange uren
comfort dankzij het voorgevormde ontwerp, het zachte duimgedeelte en de rubberen zijkanten die uw hand stevig
op zijn plaats houden Maak Verbinding op de Manier die U Wilt - Sluit deze draadloze computermuis in een
handomdraai aan via Bluetooth Low Energy of Logi Bolt USB-ontvanger Minder Geluid, Meer Focus - Of u nu op
kantoor of thuis werkt, de Logitech Signature M650 is een stille muis. Dankzij de SilentTouch-technologie* hoort u
tot wel 90 procent minder klikgeluiden Aanpasbare Zijknoppen - Via Logitech Options+ past u de zijknoppen op de
computermuis aan met uw favoriete sneltoetsen - zoals terug/vooruit of kopiëren/plakken, beschikbaar op Windows
en macOS 24 Maanden Batterijlevensduur - De multi-device muis werkt tot 2 jaar op de enkele AA-batterij die wordt
meegeleverd** Voor Meerdere Platforms - Met de Logitech Signature M650 draadloze Bluetooth-muis ervaart u
naadloze compatibiliteit met Windows, macOS, Linux, Chrome OS, ipadOS en Android-besturingssystemen
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