CHUỘT BI XOAY ERGO M575
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
CHUỘT KHÔNG DÂY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chứng nhận
Khả năng tương thích
Kết nối không dây
Phạm vi không dây
Thời gian sử dụng
Độ tin cậy

Toàn cầu (danh sách có sẵn theo yêu cầu)
Xem bảng ở phía sau
Logi Bolt, Bluetooth
10 mét
10 triệu lần nhấp
MTTF > 150K giờ
Thời gian Hỏng hóc Trung bình của các bộ phận điện

Bảo hành
Pin

Chuột bi xoay không dây ERGO M575 dành cho doanh
nghiệp với thiết kế khoa học và khả năng điều khiển
bằng ngón cái dễ dàng. Với thiết kế khoa học và khả
năng điều khiển bằng ngón cái dễ dàng, con chuột bi
xoay không dây này được chế tạo để giảm cử động của
tay, đem đến hàng giờ sử dụng thoải mái.

LÝ TƯỞNG CHO
● Những người muốn giảm cử động cổ tay và bàn tay.
● Những người đang trải qua sự không thoải mái.
● Những người muốn sự thoải mái trong nhiều giờ liền
trước máy tính.
● Bất kỳ ai làm việc trên các bề mặt nhỏ hẹp.

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM
● Chuột có kích thước đầy đủ, cho người thuận tay phải
● Điều khiển dễ dàng bằng ngón cái mà không có ma
sát, đem lại độ chính xác và độ nhạy tuyệt vời
● Các nút Quay lại và Tiếp theo lớn, dễ tiếp cận
● Điều hướng dễ dàng giữa các tài liệu hay tab trình
duyệt
● Hình dáng siêu nhỏ gọn cho những không gian làm
việc chật hẹp
● 3 nút có thể tùy chỉnh1
● Không dây với 2 cách để kết nối: Đầu thu USB Logi
Bolt, Công nghệ Bluetooth® không dây tiết kiệm năng
lượng
● Logi Bolt sử dụng Chế độ Bảo mật 1, Cấp độ Bảo mật
4 và đầu thu USB Logi Bolt được ghép cặp sẵn khi lấy
ra khỏi hộp2
● Các bộ phận nhựa trong Chuột bi xoay ERGO M575
dành cho Doanh nghiệp bao gồm nhựa tái chế hậu
tiêu dùng—50% cho màu Than chì và 21% cho màu
Trắng nhạt

Đèn chỉ báo pin
Theo dõi
DPI theo dõi
Cuộn
Tay thuận
Easy-Switch
Logitech Options
Logitech Flow
Trọng lượng sản phẩm
Kích thước sản phẩm
Tổng trọng lượng kèm bao bì
Kích thước bao bì
Tính bền vững

Đơn vị trong một thùng
Nhiệt độ lưu trữ
Nhiệt độ hoạt động
Phần mềm
Vị trí hướng dẫn vận hành
Triển khai hàng loạt bởi Quản trị viên CNTT

Bảo hành phần cứng 2 năm
1xAA: Lên tới 18 tháng khi sử dụng đầu thu
USB Logi Bolt đi kèm và lên tới 20 tháng khi sử
dụng Bluetooth công nghệ tiết kiệm năng lượng3
Có
Mượt mà
Giá trị danh nghĩa: 380-4000
Bộ mã hóa cơ học
Phải
Có / 2 kênh
Có
Không
145 g
Rộng 134 mm x Dài 100 mm x Cao 48 mm
210 g
Cao 16 cm x Rộng 5,1 cm x Dài 10,65 cm
Nhựa màu than chì: 50% vật liệu tái chế hậu
tiêu dùng4
Nhựa màu trắng nhạt: 21% vật liệu tái chế hậu
tiêu dùng4
Bao bì bằng giấy: FSC®-certified
4 PK dành cho khu vực La Tinh, NAMR; 10 PK
cho mọi nơi khác
-5 tới 45°C
0 tới 40°C
Logitech Options bao gồm chức năng Logitech
Flow cho Windows và macOS (tùy chọn)
Chèn
Bản cập nhật phần sụn thiết bị (DFU); ứng dụng
Logitech Options

CHUỘT BI XOAY ERGO M575
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
CHUỘT KHÔNG DÂY
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
Đầu thu USB Logi Bolt

Công nghệ Bluetooth® không dây Tiết kiệm Năng lượng

● Windows® 10 trở lên
● macOS® 10.14 trở lên
● Linux®5
● Chrome OS™5

● Windows 10 trở lên
● macOS 10.15 trở lên
● Linux5
● Chrome OS5

Mã phụ tùng (Part Number)
910-006197
910-006437
910-006221
910-006438
910-006222
910-006439
910-006223
910-006440
910-006224
910-006441
910-006225
910-006442

1.
2.
3.
4.
5.

Mã vạch
097855167361
097855169785
5099206096547
5099206099180
097855167378
097855169792
097855167385
097855169808
6920377913830
6920377914479
4943765055662
4943765056607

● iPadOS® 13.4 trở lên

Khu vực
AMR
AMR
Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
Châu Á Thái Bình Dương
Châu Á Thái Bình Dương
Đài Loan, Hàn Quốc
Đài Loan, Hàn Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Nhật Bản
Nhật Bản

Màu
Than chì
Trắng nhạt
Than chì
Trắng nhạt
Than chì
Trắng nhạt
Than chì
Trắng nhạt
Than chì
Trắng nhạt
Than chì
Trắng nhạt

Yêu cầu phần mềm Logitech Options, có sẵn để tải về tại logitech.com/options dành cho Windows và macOS.
Các sản phẩm không dây Logi Bolt sẽ không ghép cặp với các đầu thu USB khác của Logitech.
Thời gian sử dụng pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính.
Ngoại từ bảng mạch in (PCB) bằng nhựa.
Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần thêm trình điều khiển trong Chrome OS và hầu hết các bản phân phối phổ biến của Linux.
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