
MX Master 3S dla biznesu to nasza oferta z najwyższej 
półki, zawierająca istotne udoskonalenia zarówno dla 
decydentów w zakresie IT jak i użytkowników. Zapracowanym 
działom IT oferuje większe bezpieczeństwo i szerszą 
kompatybilność. Logi Bolt zaspokaja rosnące potrzeby w 
zakresie bezpieczeństwa za sprawą w pełni szyfrowanego 
trybu wyłącznie bezpiecznych połączeń zgodnego z FIPS i 
działającego solidnie nawet w zatłoczonych środowiskach 
sieciowych. Ponadto jest certyfikowana w ponad 100 krajach, 
co zapewnia pomoc techniczną fachowcom w działach IT. 
Czujnik ruchu „Darkfield” o czułości 8000 DPI zapewnia 
użytkownikom większą szybkość i dokładność pracy przy 
monitorach o wysokiej rozdzielczości – i działa nawet na 
szkle1. Kółko przewijania MagSpeed pozwala przemknąć 
przez 1000 linijek kodu lub wierszy arkusza w ciągu zaledwie 
jednej sekundy. Daje również precyzję przewijania wiersza 
po wierszu. Ergonomiczna konstrukcja zmniejsza obciążenie 
przedramienia, a wyprofilowany kształt utrzymuje dłoń w 
komforcie przez cały dzień. Technologia Quiet Click sprawia 
też, że praca myszy jest o 90% cichsza, co nie odwraca tak 
uwagi i pozwala wszystkim zachować koncentrację2.

Wydajna mysz bezprzewodowa
MX Master 3S dla biznesu

Nasza najlepsza mysz udoskonalona pod względem 
produktywności i komfortu użytkowania. 

• Większe bezpieczeństwo połączeń 
bezprzewodowych z odbiornikiem USB Logi Bolt.3

• Zdalnie wdrażaj i zarządzaj masowo aktualizacjami 
oprogramowania sprzętowego (DFU), a 
także oprogramowanie Logitech Options+ do 
optymalizacji przepływu pracy i zwiększania 
produktywności użytkowników sprzętu Logitech. 
Centralnie definiuj ustawienia oprogramowania. 
Prześlij do systemów Windows i macOS.4

• Technologia Quiet Click sprawia, że mysz jest 
niemal bezgłośna.

• Poprawa szybkości i precyzji pracy na monitorach o 
wysokiej rozdzielczości dzięki czujnikowi o czułości 
8000 DPI.

• Kółko MagSpeed z trybem przewijania nawet 1000 
linijek na sekundę lub precyzyjnego przewijania 
pojedynczych wierszy.

• 7 programowalnych przycisków plus predefiniowane 
profile dla popularnych aplikacji biznesowych w 
oprogramowaniu Logi Options+.



Certyfikaty Cały świat (lista dostępna na żądanie)

Łączność bezprzewodowa Logi Bolt, Bluetooth

Zasięg łączności 
bezprzewodowej 10 metrów

Gwarancja Dwuletnia ograniczona gwarancja sprzętowa

Żywotność 10 milionów kliknięć

Niezawodność MTTF > 150 tys. godzin
Średni czas do awarii podzespołów elektrycznych

Akumulator Akumulator Li-Po USB-C (500 mAh),  
70 dni pracy po naładowaniu do pełna5

Wskaźnik stanu akumulatora Tak

Śledzenie ruchu Czujnik Darkfield

Rozdzielczość śledzenia ruchu 8000 DPI

Przewijanie MagSpeed

Obsługa Praworęczna

Easy-Switch Tak / 3 kanały

Masa produktu 141 g

Wymiary produktu 124,9 mm w × 84,3 mm S × 51 mm G

Łączna masa z opakowaniem 320 g

Wymiary opakowania 17,35 cm (wysokość) × 5,8 cm (szerokość) × 
13,85 cm (długość)

Zrównoważony rozwój
Opakowanie papierowe: Certyfikacja FSC®
Urządzenie wykonane w 27% z materiału 
pochodzącego z recyklingu poużytkowego

Liczba jedn. w opakowaniu 
zbiorczym 4 kartony

Temperatura przechowywania –5 do 45°C

Temperatura pracy 0 do 40°C

Oprogramowanie Logi Options+, w tym funkcjonalność Logitech 
Flow dla systemów Windows i macOS (opcja)

Lokalizacja Instrukcji obsługi Nalepka QSG na spodzie myszy

Masowe wdrażanie przez 
administratorów IT

Aktualizacje oprogramowania układowego 
(DFU), aplikacja Logi Options+

Numer katalogowy Kod kreskowy Region Kolor

910-006581 097855176394 Ameryka Płn. Grafitowy

910-006582 5099206107885 Europa, Bliski Wschód i Afryka Grafitowy

910-006583 097855182609 Azja i Pacyfik + Ameryka Łac. Grafitowy

910-006584 097855182616 Tajwan, Korea Południowa Grafitowy

910-006585 6920377916916 Chiny Grafitowy

910-006586 4943765059165 Japonia Grafitowy

ZGODNOŚĆ
Odbiornik Logi Bolt USB
Wymagania: Dostępny port USB

• Windows ® 10, 11 lub nowszy
• macOS 11 lub nowszy
• Linux®6

• Chrome OS6

Technologia łączności bezprzewodowej 
Bluetooth® Low Energy
Wymagania: Bluetooth Low Energy

• Windows 10, 11 lub nowszy
• macOS 11 lub nowszy
• Linux6

• Chrome OS6

• iPadOS® 14 lub nowszy6

• iOS® 14 lub nowszy6

• Android™ 9.0 lub nowszy6

DANE TECHNICZNE

MX MASTER 3S DLA BIZNESU ARKUSZ DANYCH

1 Minimalna grubość szkła 4 mm
2 W porównaniu do MX Master 3
3 Produkty bezprzewodowe Logi Bolt nie sparują się z 

innymi odbiornikami USB firmy Logitech 
4 Wymagane oprogramowanie Logi Options+
5 Żywotność baterii może zależeć od intensywności 

użytkowania i warunków pracy komputera
6 W przypadku systemu operacyjnego innego niż 

Windows lub macOS podstawowe funkcje urządzenia 
będą obsługiwane bez oprogramowania.

Skontaktuj się ze sprzedawcą lub odwiedź logitech.com/business
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