MOUSE TRACKBALL SEM FIO
MX ERGO ADVANCED
MOUSE SEM FIO

ESPECIFICAÇÕES
Certificação

Global (lista disponível mediante solicitação)

Compatibilidade

Veja o verso

Conectividade sem fio
Alcance sem fio

USB, Bluetooth
10 metros

Vida útil

10 milhões de cliques

Precisão

TMEFC > 150 mil horas
*Tempo médio entre falhas de componentes elétricos

O MX Ergo é o mouse trackball que propicia ao
usuário uma experiência única. Ideal tanto para
quem gosta de trackballs quanto entusiastas de
ergonomia, ele apresenta uma articulação única
para conforto estável personalizado.

IDEAL PARA
● Pessoas que buscam alívio do esforço muscular
e maior conforto ao trabalhar.
● Pessoas que querem reduzir o movimento do
pulso e da mão.

BENEFÍCIOS DO PRODUTO
● Perfeito para espaços de trabalho apertados e
mesas cheias.
● Inclinação ajustável de 0° ou 20° para ajudar a
melhorar a postura dos pulsos e antebraços.
● O trackball cria 20% menos fadiga muscular na

Garantia

EUA e Ásia-Pacífico 1 ano
EMEA e Japão 2 anos

Bateria

Bateria Li-Po (500 mAh) recarregável por
micro-USB; uma carga completa dura até

Indicador de nível das pilhas

4 meses3
Sim

Rastreamento

Óptico

DPI de rastreamento

Valor nominal: 380 DPI (até 4.000)

Rolagem

Valores mínimo e máximo: 512-2048 DPI
Alta precisão

Lateralidade

Direita

Easy-Switch

Sim

Logitech Options
Logitech Flow

Sim
Sim

Peso do produto

164 g

Dimensões do produto

132,5 mm H × 99,8 mm L × 51,4 mm P

Peso total (com embalagem)
Dimensões da embalagem

471 g
8,8 cm H × 12,1 cm L × 16 cm C

Sustentabilidade

Embalagem de papel Certificação FSC®

Caixa de remessa mestre

4

Temperatura de armazenamento
Temperatura operacional

-5 a 45°C
0 a 40°C

Software

Logitech Options incluindo a funcionalidade
Logitech Flow para Windows e macOS

mão, no pulso e no antebraço do que um
mouse comum.
● O botão de modo de precisão (DPI) permite
alternar perfeitamente entre os modos de
precisão e rastreamento rápido.
● Seis botões programáveis

1

● Duas maneiras de se conectar: Tecnologia sem
fio Logitech Unifying wireless via receptor USB e
tecnologia sem fio de baixa energia Bluetooth®.
● Alterne facilmente entre até 2 computadores
pareados, economizando tempo e movimento.
● Habilitado para Logitech Flow1

Localização do manual de

(opcional)
QSG na caixa (lado interno da caixa de

instruções

papelão)

Implantação em massa pelo

Atualizações de firmware do dispositivo (DFU);

administrador de TI

aplicativo Logi Options

MOUSE TRACKBALL SEM FIO
MX ERGO ADVANCED
MOUSE SEM FIO

COMPATIBILIDADE
Receptor USB Logitech Unifying

●
●
●
●

Windows® 7, 10 ou superior
macOS 10.15 ou superior
Linux®4
Chrome OS™

4

Tecnologia sem fio Bluetooth de baixa energia

●
●
●
●

●

Windows 10 ou posterior

iPadOS 13.45 ou posterior

macOS 10.15 ou superior
Linux4
Chrome OS4

Código do produto

Código de barras

Região

Cor

910-005178

097855133922

AMR

Grafite

910-005179

5099206073081

EMEA

Grafite

910-005180

097855132673

AP

Grafite

910-005181

097855132680

AP

Grafite

910-005182

6920377907044

AP

Grafite

1.
2.

Requer software Logitech Options, disponível para download para Windows 10 ou posterior e macOS 10.14 ou posterior.
O alcance sem fio pode variar conforme o ambiente operacional e as configurações do computador.

3.
4.

A vida útil das pilhas varia, dependendo do usuário e das condições de computação.
Sensor, roda e botões são compatíveis com a maioria das distribuições ChromeOS e Linux mais populares.

5.

Apontar, clicar e rolar serão suportados ativando o recurso de acessibilidade “Toque assistencial”.

Contate seu revendedor preferido ou visite logitech.com/workdesk
Logitech Inc.
7700 Gateway Blvd.
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