
 

 

MX ERGO ADVANCED  
WIRELESS TRACKBALL 
BEZDRÁTOVÁ MYŠ
 

 
 
MX Ergo je myš s trackballem, která přináší 
dokonalý uživatelský komfort. Je ideální pro 
milovníky trackballů a nadšence do ergonomie a 
je vybavena jedinečným nastavitelným pantem 
pro stabilní pohodlí na míru. 

IDEÁLNÍ PRO 
● Osoby, které usilují o úlevu svalového zatížení a 

větší pohodlí při práci. 
● Osoby, které chtějí omezit pohyb zápěstí a ruky. 

VÝHODY PRODUKTU 
● Ideální pro stísněná pracoviště a vytížené 

pracovní plochy 
● Nastavitelný úhel sklonu (0 nebo 20°), který 

pomáhá optimalizovat polohu zápěstí a 
předloktí 

● Ve srovnání s běžnou myší snižuje používání 
trackballu svalovou únavu ruky, zápěstí a 
předloktí o 20 % 

● Tlačítko režimu přesnosti (DPI) umožňuje 
přepínat mezi snímáním o vysoké rychlosti nebo 
přesnosti 

● 6 programovatelných tlačítek1 
● Dva způsoby připojení: Bezdrátová technologie 

Logitech Unifying prostřednictvím přijímače USB 
a technologie Bluetooth® Low Energy 

● Snadno přepínejte mezi až 2 spárovanými 
počítači – ušetříte tak čas i pohyb 

● Logitech Flow kompatibilní1 

 
PARAMETRY 
Certifikace Globální (seznam je k dispozici na vyžádání) 
Kompatibilita Viz zadní strana 
Bezdrátové připojení USB, Bluetooth 
Bezdrátový dosah 10 metrů 
Provozní životnost 10 miliónů kliknutí 
Spolehlivost MTTF > 150 000 hodin 

Průměrná doba pro selhání elektronických součástek 
Záruka USA a A-T 1 rok 

EMEA a Japonsko 2 roky 
Baterie Dobíjecí baterie micro USB Li-Po (500 mAh); 

výdrž až 4 měsíce při plném nabití3 
Indikátor stavu baterie Ano 
Snímání pohybu Optické 
DPI snímání Nominální hodnota: 380 DPI (až 4000)  

Minimální a maximální hodnota: 512–2048 DPI 
Posuv Vysoká přesnost 
Preference ruky Pravá 
Easy-Switch Ano 
Logitech Options  Ano 
Logitech Flow Ano 
Hmotnost produktu 164 g 
Rozměry produktu 132,5 mm (V) × 99,8 mm (Š) × 51,4 mm (H) 
Celková hmotnost včetně balení 471 g 
Rozměry balení 8,8 cm (V) × 12,1 cm (Š) × 16 cm (D) 
Udržitelnost Papírové balení: Certifikace FSC® 
Základní přepravní jednotky 4 
Teplota skladování -5 až 45° C 
Provozní teplota 0 až 40° C 
Software Logitech Options s funkcí Logitech Flow pro 

systém Windows 10 a macOS (volitelně) 
Umístění provozních pokynů Stručná instalační příručka na obalu (vnitřní 

strana kartonu) 
Masová implementace správcem IT Aktualizace firmwaru zařízení; aplikace 

Logitech Options 
 
 

 
 
 



 

 
Obraťte se na svého vybraného prodejce  
nebo navštivte stránku logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
USA 

© 2021 Logitech. Logitech, Logi a logo Logitech jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti Logitech Europe S.A. a/nebo 
jejích přidružených společností ve Spojených státech a dalších zemích. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 

 

MX ERGO ADVANCED  
WIRELESS TRACKBALL 
 

WIRELESS MOUSE 
 
KOMPATIBILITA 
Přijímač Logitech Unifying USB Bezdrátová technologie Bluetooth Low Energy  

● Windows® 7, 10 nebo novější 
● macOS 10.15 nebo novější 
● Linux®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 nebo novější 
● macOS 10.15 nebo novější 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS 13,45 nebo novější 

 
Číslo dílu Čárkový kód Oblast Barva 

910-005178 097855133922 AMR Grafitová 
910-005179 5099206073081 EMEA Grafitová 
910-005180 097855132673 AP Grafitová 
910-005181 097855132680 AP Grafitová 
910-005182 6920377907044 AP Grafitová 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vyžaduje software Logitech Options, který je k dispozici ke stažení pro systém Windows 10 nebo novější, macOS 10.14 nebo novější. 
2. Dosah bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na provozním prostředí a sestavě počítače.  
3. Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli a podmínkách používání. 
4. Senzor, kolečko a tlačítka jsou podporovány ve většině systémů Chrome OS a nejčastějších distribucí Linuxu. 
5. Ukazování, klikání a posuv budou podporovány po povolení funkce pro usnadnění přístupu „dotykové ovládání pro usnadnění“. 

 


