
MX ERGO
Avanceret trådløs 
trackball til pc og Mac

DET INDEHOLDER KASSEN:
• Trådløs trackball
• Unifying-modtager
• Mikro-USB-kabel til opladning
• Brugervejledning
• 2 års fabriksgaranti og fuld support

FUNKTIONER
• Belaster musklerne 20 % mindre end en 

almindelig mus
• Hængsel, der kan justeres fra  

0-20 grader
• Scrollehjul til avanceret registrering og 

præcision
• Easy-switch og FLOW™
• To tilslutningsmuligheder: Via Logitech® 

Unifying™-modtager eller via 
Bluetooth®

HIDTIL USET KOMFORT OG PRÆCISION. 
Logitechs mest avancerede trackball til trackball-entusiaster og 
brugere der gerne vil have et alternativ til mus og pegefelter. Belaster 
musklerne 20 % mindre end en almindelig mus. Et justerbart hængsel 
giver personlig komfort. Med en præcisionsknap kan du skifte mellem 
hastighed og præcisionsregistrering. Easy-Switch™- og FLOW-
aktiveret, så du nemt kan bruge flere computere samtidig. Etabler 
forbindelse til op til 2 computere, og skift nemt mellem dem. Kopiér 
og indsæt tekst, billeder og filer.* Hurtigt genopladeligt batteri der 
holder op til 4 måneder på en enkelt fuld opladning.** Tilslut via den 
medfølgende Logitech® Unifying™-modtager eller via Bluetooth®.
* Kræver Logitech® Options™-software som kan downloades på logitech.com/options
** Batterilevetiden kan variere afhængigt af omgivelserne og hvordan musen bruges



Sensorteknologi: Logitech Advanced 
Optical Tracking:
• Nominalværdi: 380 dpi 
• Minimal- og maksimalværdi:  

320 dpi til 440 dpi

Antal knapper: 8

Trådløs teknologi:
• Avanceret trådløs 2,4-GHz-teknologi 
• Betjeningsrækkevidde: 10 m

Batteri:
• Genopladeligt litiumpolymerbatteri 

(500 mAh)
• Batterilevetid: op til 4 måneder på en 

enkelt fuld opladning

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Produktstørrelse:
• Længde: 132,5 mm
• Højde: 51,4 mm
• Bredde: 99,8 mm
• Vægt: 164,3 g (uden metalplade/uden 

modtager); 258,9 g (med metalplade/
uden modtager)

Unifying-modtagerens mål:
• Bredde: 14,4 mm 
• Længde: 18,4 mm 
• Højde: 6,1 mm 
• Vægt: 2 g

SYSTEMKRAV
Unifying
• Kræver ledig USB-port 
• Windows® 10 eller nyere, Windows® 8, 

Windows® 7 
• Mac OS X 10.12 og nyere 
• Internetforbindelse til at hente software

Bluetooth®

• Kræves: Bluetooth Smart-kompatibel 
• Windows® 8 og nyere 
• Mac OS X 10.12 og nyere 
• Internetforbindelse til at hente software
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PAKKESPECIFIKATIONER

Primær pakke Multipakkekarton

Produktnummer 910-005179 ikke relevant
Stregkode 5099206073081 (EAN-13) 50992060730810 (SCC-14)

Vægt 330 g 1480 g
Længde 17,5 cm 27,1 cm
Bredde 6,3 cm 18,4 cm
Højde/dybde 19,1 cm 20,6 cm
Rumfang 2,105 dm3 0,01 m3

1 primær pakke 1 ikke relevant
1 mellempakke 0 ikke relevant
1 multipakkekarton 4 1
1 europalle 544 136
1 6-meters container 11088 2772
1 12-meters (40 ft) container 22704 5676
1 12-meters (40 ft) container, High Cube 24768 6192


