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Lift dla biznesu to przystępna, kusząca i prosta w obsłudze 
mysz pionowa, idealna dla osób z mniejszymi dłońmi. 
Stworzono ją z myślą o wygodzie i dobrym samopoczuciu, 
aby osoby pracujące przy biurku czuły się lepiej.  

 
IDEALNY WYBÓR DLA  

● Profesjonalistów z działu IT, którzy poszukują 
bezpiecznej łączności bezprzewodowej i zdolności 
do zdalnego wdrażania i zarządzania DFU Logitech 
oraz Logi Options+. 

● Użytkowników chcących używać pionowej, 
ergonomicznej myszy w celu ograniczenia ruchów 
nadgarstka i dłoni, aby mieć komfort przez cały 
dzień.  

 
ZALETY PRODUKTU  

● Ułożenie dłoni pod optymalnym, zapewniającym 
wygodę kątem 57° 

● Precyzja i szybkie przewijanie dzięki SmartWheel  

● Stworzona do wdrażania na wielką skalę – 
dostępność na całym świecie i certyfikaty w ponad 
100 krajach; dwuletnia, ograniczona gwarancja na 
sprzęt; wsparcie dla profesjonalistów z działu IT oraz 
użytkowników biznesowych 

● Certyfikat Ergo – Lift zaprojektowano, stworzono, 
przetestowano i zatwierdzono według kryteriów 
nakreślonych przez wiodących ergonomistów 

● Cztery łatwo dostępne, programowalne przyciski 
boczne1 

● Łączność bezprzewodowa z dwiema opcjami 
połączenia: odbiornik USB Logi Bolt, technologia 
łączności bezprzewodowej Bluetooth® Low Energy  

● Logi Bolt zapewnia tryb bezpieczeństwa 1 o poziomie 
bezpieczeństwa 4, a odbiornik USB Logi Bolt jest 
wstępnie sparowany już po wyjęciu z pudełka2 

● 24 miesiące pracy na jednej baterii AA3 

DANE TECHNICZNE 

Certyfikaty Cały świat (lista dostępna na żądanie) 
Zgodność Patrz na odwrocie 
Łączność 
bezprzewodowa 

Logi Bolt, Bluetooth 

Zasięg łączności 
bezprzewodowej 

10 metrów 

Żywotność 5 milionów kliknięć 
Niezawodność MTTF > 150 tys. godzin 

Średni czas do awarii podzespołów elektrycznych 

Gwarancja Dwuletnia ograniczona gwarancja 
sprzętowa 

Akumulator 1 bateria AA w zestawie, 24 miesiące 
żywotności baterii 

Wskaźnik stanu 
akumulatora 

Nie 

Śledzenie ruchu Precyzyjne 
Rozdzielczość śledzenia 
ruchu (DPI) 

4000 

Przewijanie SmartWheel 
Obsługa Dostępne wersje do obsługi prawą lub 

lewą ręką 
Easy-Switch Nie 
Logi Options+ Tak  
Logitech Flow Tak 
Masa produktu 125 g 
Wymiary produktu 71 mm (W) × 70 mm (S) × 108 mm (G) 
Łączna masa z 
opakowaniem 

190 g 

Zrównoważony rozwój Plastikowe części myszy ERGO Lift 
zawierają tworzywa sztuczne z 
certyfikatem pochodzenia z recyklingu 
poużytkowego – 54% w przypadku 
części w kolorze złamanej bieli i 70% w 
przypadku części grafitowych – aby 
nadać drugie życie plastikowi 
uzyskanemu ze starych urządzeń 
elektronicznych i pomóc zmniejszyć 
ślad węglowy naszej firmy4.  

Wymiary opakowania 16,6 cm (W) × 12,9 cm (S) × 18,1 cm (G) 

Liczba jedn. w 
opakowaniu zbiorczym 

4 pudełka w opakowaniu zbiorczym 

Temperatura 
przechowywania 

–5 do 45°C 

Temperatura pracy 0 do 40°C 
Oprogramowanie Logitech Options+, dostępne dla 

systemów Windows i macOS, aby 
dostosować funkcje przycisków, 
pracować szybciej i wydajniej – na 
przykład wstecz/do przodu lub 
kopiuj/wklej. 

Lokalizacja Instrukcji 
obsługi 

Instrukcja w zestawie 

Masowe wdrażanie przez 
administratorów IT 

Aktualizacje oprogramowania 
układowego urządzeń (DFU)  
Logi Options+ 
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Skontaktuj się z ulubionym sprzedawcą 
lub odwiedź stronę logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
Stany Zjednoczone 

© 2022 Logitech. Logitech, Logi i logo Logitech są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Logitech Europe S.A. i/lub jej 
podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie 
inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. 

 

ZGODNOŚĆ 

Odbiornik USB Logi Bolt Technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth® Low Energy  
● Windows® 10, 11 lub nowszy 
● macOS® 10.10 lub nowszy 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 lub nowszy 
● macOS 10.15 lub nowszy 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 lub nowszy5 
● Android™ 8 lub nowszy5 

 
Numer katalogowy Kod kreskowy Region Kolor 

910-006491 097855170958 SAMR GRAFITOWY  
910-006492 097855170880 SAMR GRAFITOWY / LEWORĘCZNA 
910-006493 097855170996 SAMR ZŁAMANA BIEL 
910-006494 5099206099838 EMEA GRAFITOWY  
910-006495 5099206099876 EMEA GRAFITOWY / LEWORĘCZNA 
910-006496 5099206099852 EMEA ZŁAMANA BIEL 
910-006497 097855170910 AP GRAFITOWY  
910-006498 097855171009 AP ZŁAMANA BIEL 
910-006499 097855170804 Tajwan, Korea Południowa GRAFITOWY  
910-006500 097855170835 Tajwan, Korea Południowa ZŁAMANA BIEL 
910-006501 6920377914639 Chiny GRAFITOWY  
910-006502 6920377914646 Chiny ZŁAMANA BIEL 
910-006503 4943765056874 Japonia GRAFITOWY 

 
1. Wymagane oprogramowanie Logi Options+ (Windows 10 i macOS 10.15 lub nowsze). 
2. Produkty bezprzewodowe Logi Bolt nie sparują się z innymi odbiornikami USB firmy Logitech.  
3. Żywotność baterii może zależeć od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera 
4. Z wyłączeniem opakowania i obwodów drukowanych (PCB). 
5. W przypadku systemu operacyjnego innego niż Windows lub macOS podstawowe funkcje urządzenia będą obsługiwane bez oprogramowania. 

 


