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2.4 GHz, Optical, 1000 dpi, 1x AA, 60 x 99 x 39 mm, 75.2 g, Off-White

M220 Silent

Silent, comfortable, and easy-to-use wireless mouse

MUISSTIL

Krijg al je werk gedaan zonder iets te missen of iemand te storen. Stille muizen bieden hetzelfde klikgevoel, maar
zonder het klikgeluid, waardoor ze meer dan 90% stiller zijn. Duurzame, hoogwaardige voetjes glijden stil over het
bureaublad. Een soepel scrolwiel maakt de stille ervaring compleet. Stille muizen maken korte metten met
overmatig geluid, wat de gezondheid en productiviteit van iedereen stimuleert. Maak dit je laatste irritante klik.
Vrienden en familie zullen je dankbaar zijn.

Ruisonderdrukking van meer dan 90%

Met hetzelfde klikgevoel maar dan 90% stiller dan reguliere muizen kunnen jij en de mensen om je heen van een
stillere ervaring genieten. De voetjes zijn gemaakt van een hoogwaardig materiaal en een rubberwiel biedt
geruisloos glijden en scrollen.



Eenvoudig. Betrouwbaar. Sterk.

De draadloze verbinding werkt tot op 10 meter afstand dankzij een plug-en-forget-nano-ontvanger. De M220
SILENT is voorzien van geavanceerde optische tracking van Logitech® voor uiterst nauwkeurige bewegingen op
vrijwel elk oppervlak. Geen gedoe, geen software vereist. Werkt met Windows®, Mac, Chrome OS™ of Linux®-
computers.

Batterijlevensduur van 18 maanden

De batterij gaat langer mee dankzij het energiezuinige ontwerp. De M220 SILENT wordt automatisch in de
slaapstand gezet wanneer hij niet in gebruik is.

Comfortabele vorm. Mobiel formaat.

Het symmetrische ontwerp biedt meer comfort en precisie dan je touchpad. Het kleine formaat is ideaal om mee te
nemen.

Quiet Mark-certificering

Logitech heeft als eerste bedrijf ter wereld de Quiet Mark-certificering ontvangen voor onze stille muizen. Dit
internationale keurmerkprogramma van de Noise Abatement Society in het Verenigd Koninkrijk richt zich op
technologie die bedoeld is om lawaai te verminderen.

Design

Kleur van het product Wit

Oppervlakte kleur Monotoon

Vormfactor Ambidextrous

Energie

Batterijtechnologie Alkaline

Ondersteund aantal accu's/batterijen 1
Service levensduur van batterij 18 maand(en)

Stroombron Batterijen

Type batterij AA

Ergonomie

Aan/uitschakelaar Ja

Aansluitbereik 10 m

Gewicht en omvang

Breedte 60 mm
Diepte 99 mm

Diepte van de receiver 1,44 cm

Gewicht 75,2 g

Hoogte 39 mm
Receiver breedte 1,87 cm



Receiver gewicht 1,8 g
Receiver hoogte 6,1 mm

Minimale systeemeisen

Andere ondersteundende systemen Chroom

Ondersteunt Linux Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.5 Leopard

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

Frequentieband 2.4 GHz

Scroll richtingen Verticaal

Scroll type Wiel
Soort knoppen Drukknoppen

Stille klik Ja

Verpakking

Aantal 1

Batterijen inbegrepen Ja

Meegeleverde ontvanger Ja
Ontvanger type Nano-ontvanger

Type verpakking Blister

Wireless ontvanger interface USB Type-A


