
MX Master 3S for Business er vores førende tilbud med 
betydelige opgraderinger til både ITDM'er og brugere. 
Den leverer mere sikkerhed og bedre kompatibilitet til travle 
it-afdelinger. Logi Bolt opfylder de stigende sikkerhedsbehov 
med fuldt krypteret Secured Connections Only-tilstand, der 
er FIPS-kompatibel og stabil selv i overbelastede trådløse 
miljøer. Og den er certificeret i mere end 100 lande med 
support til it-professionelle: For brugere gør dens 8000 DPI 
"Darkfield"-sporing arbejdet på højopløsningsskærme 
hurtigere og mere præcist – selv på glas1. MagSpeed-
scrolling kører med en utrolig hastighed på 1000 linjer kode 
eller regnearksceller ned på kun et sekund. Du kan også 
bruge linje for linje-præcision. Dens ergonomiske design 
mindsker træthed i underarmen med et elegant design, 
der vugger hånden for komfort hele dagen. Den er også 
90 % mere støjsvag med Stille klik-teknologi, hvilket giver 
mindre distraktion og bedre fokus for alle2.

Højtydende trådløs mus
MX Master 3S for Business

Vores bedste mus, opgraderet til øget 
produktivitet og bedre komfort. 

• Forbedret trådløs sikkerhed med Logi Bolt USB-
modtager.3

• Det er let for it-administratorer at fjerninstallere 
og -administrere firmwareopdateringer (DFU) 
samt Logitech Options+-brugerworkflows- og 
produktivitetssoftware på mange enheder. Definér 
software-indstillingerne centralt. Send til Windows- 
og macOS-systemer.4

• Stille klik-funktionen gør dette til en næsten lydløs 
mus.

• Opgradering af hastighed og præcision med 
8000 DPI-sporing til skærme med høj opløsning.

• MagSpeed-hjulsscrolling, op til 1000 linjer i sekundet 
eller linje-for-linje-tilstand med høj præcision.

• 7 tilpasselige knapper plus foruddefinerede profiler 
til populære forretningsapps via Logi Options+-
software.



Certificering Global (listen fås på anmodning)

Wireless Connectivity Logi Bolt, Bluetooth

Trådløs rækkevidde 10 meter

Garanti 2 års begrænset hardwaregaranti

Levetid 10 millioner klik

Driftssikkerhed
MTTF > 150.000 timer
Mean Time To Failure (gennemsnitlig levetid) for elektriske 
komponenter

Batteri USB-C genopladeligt Li-Po (500 mAh) 
batteri. 70 dage på en fuld opladning5

Batteriindikator Ja

Registrering Darkfield-sensor

Sporings-dpi 8000 DPI

Scrolning MagSpeed

Håndethed Højre

Easy-Switch Ja / 3 kanaler

Produktvægt 141 g

Produktmål 124,9 mm H × 84,3 mm B × 51 mm D

Samlet vægt med emballage 320 g

Emballagens mål 17,35 cm H × 5,8 cm B × 13,85 cm L

Bæredygtighed Papirindpakning FSC®-certificeret
27 % certificeret genbrugsmateriale

Multipakkeemballage 4 PK

Opbevaringstemperatur -5 °C til 45 °C

Driftstemperatur 0 °C til 40 °C

Software
Logitech Options+ inklusive Logitech 
Flow-funktionalitet til Windows og macOS 
(valgfrit)

Placering af brugsanvisning QSG-mærket i bunden af musen

Masseimplementering for  
it-administratorer

Enhedsfirmwareopdateringer (DFU-pakker); 
Logitech Options+-appen

Delnummer Stregkode Område Farve

910-006581 097855176394 NAMR Grafit

910-006582 5099206107885 Europa, Mellemøsten og Afrika Grafit

910-006583 097855182609 AP + LATAM Grafit

910-006584 097855182616 Taiwan, Sydkorea Grafit

910-006585 6920377916916 Kina Grafit

910-006586 4943765059165 Japan Grafit

KOMPATIBILITET
Logi Bolt USB-modtager
Krav: Tilgængelig USB-port

• Windows® 10, 11 eller nyere
• macOS 11 eller nyere
• Linux®6

• Chrome OS6

Bluetooth® Lavenergi trådløs teknologi
Krav: Bluetooth Low Energy

• Windows 10, 11 eller nyere
• macOS 11 eller nyere
• Linux6

• Chrome OS6

• iPadOS® 14 eller nyere6

• iOS® 14 eller nyere6

• Android™ 9.0 eller nyere6

SPECIFIKATIONER

MX MASTER 3S FOR BUSINESS DATAARK

1 4 mm minimum glastykkelse
2 Sammenlignet med MX Master 3
3 Logi Bolts trådløse produkter vil ikke etablere binding 

med andre Logitech USB-modtagere 
4 Kræver Logitech Options+-software
5 Batterilevetiden kan variere, afhængigt af hvordan 

produktet bruges
6 Enhedens grundlæggende funktioner understøttes 

uden software til andre systemer end Windows og 
macOS

Kontakt din forhandler eller besøg logitech.com/business
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