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Το Lift για επιχειρήσεις είναι ένα προσιτό, όμορφο και εύχρηστο 
κατακόρυφο ποντίκι, ιδανικό για μικρότερα χέρια. Σχεδιάστηκε για 
άνεση και σωστή χρήση στο γραφείο ώστε να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα ενώ εργάζονται.  

 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  

● Επαγγελματίες IT που επιθυμούν εξασφαλισμένη ασύρματη 
συνδεσιμότητα και δυνατότητα να διαχειρίζονται 
απομακρυσμένα τις ενημερώσεις Logitech DFU και το Logi 
Options+. 

● Χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιούν ένα κατακόρυφο, 
εργονομικό ποντίκι για να ελαττώσουν την κίνηση του 
καρπού και του χεριού για άνεση όλη μέρα.  

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

● Τοποθέτηση χεριού σε βέλτιστη γωνία 57° για άνεση 

● Κύλιση ακριβείας και υψηλής ταχύτητας με τον τροχό 
SmartWheel  

● Κατασκευή για απαιτήσεις μεγάλης κλίμακας - Παγκοσμίως 
διαθέσιμο και πιστοποιημένο σε 100+ χώρες, Περιορισμένη 
εγγύηση υλικού 2 ετών, υποστήριξη για επαγγελματίες IT και 
χρήστες σε επιχειρήσεις 

● Με πιστοποίηση Ergo - Το Lift σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε, 
δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχουν οριστεί από κορυφαίους εργονόμους 

● Τέσσερα, πλαϊνά κουμπιά με δυνατότητα εύκολης 
προσέγγισης και προσαρμογής1 

● Ασύρματο με 2 τρόπους σύνδεσης: Δέκτης USB Logi Bolt, 
ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® Low Energy  

● Η τεχνολογία Logi Bolt υποστηρίζει τη λειτουργία Security 
Mode 1, Security Level 4 και ο δέκτης USB Logi Bolt 
αποστέλλεται ήδη συζευγμένος2 

● Διάρκεια ζωής μπαταρίας 24 μηνών με μία μπαταρία AA3 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πιστοποίηση Καθολική (η λίστα είναι διαθέσιμη 
κατόπιν αιτήματος) 

Συμβατότητα Δείτε στο πίσω μέρος 
Ασύρματη συνδεσιμότητα Logi Bolt, Bluetooth 
Εμβέλεια ασύρματης 
σύνδεσης 

10 μέτρα 

Διάρκεια ζωής 5 εκατομμύρια κλικ 
Αξιοπιστία MTTF > 150 χιλιάδες ώρες 

Μέσος χρόνος μέχρι την εμφάνιση σφάλματος για ηλεκτρικά 
εξαρτήματα 

Εγγύηση Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού 
Μπαταρία Περιλαμβάνεται 1 μπαταρία AA με 

διάρκεια ζωής 24 μηνών 

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας Όχι 
Παρακολούθηση κίνησης Ακριβείας 
DPI παρακολούθησης 
κίνησης 

4000 

Κύλιση SmartWheel 
Χέρι Διατίθενται επιλογές για αριστερόχειρες 

και δεξιόχειρες 
Easy-Switch Όχι 
Logi Options+ Ναι  
Logitech Flow Ναι 
Βάρος προϊόντος 125 g 
Διαστάσεις προϊόντος 71 mm (Υ) × 70 mm (Π) × 108 mm (Μ) 
Συνολικό βάρος με τη 
συσκευασία 

190 g 

Αειφορία Τα πλαστικά μέρη του ποντικιού ERGO 
Lift περιλαμβάνουν πιστοποιημένο 
πλαστικό που ανακυκλώνεται μετά την 
κατανάλωση —54% για την έκδοση σε 
υπόλευκο χρώμα και 70% για την 
έκδοση σε χρώμα γραφίτη — ώστε να 
αξιοποιείται ξανά το πλαστικό από 
παλιές καταναλωτικές ηλεκτρονικές 
συσκευές μετά το τέλος του κύκλου 
ζωής τους και να μειωθεί το ανθρακικό 
αποτύπωμά μας.4  

Διαστάσεις συσκευασίας 16,6 cm (Υ) × 12,9 cm (Π) × 18,1 cm (Μ) 

Κύριες μονάδες αποστολής 4 κύρια πακέτα αποστολής 
Θερμοκρασία αποθήκευσης -5 έως 45°C 
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 °C 
Λογισμικό Logitech Options+ για Windows και 

macOS, για να προσαρμόζετε τα 
κουμπιά και να εργάζεστε πιο γρήγορα 
και πιο αποτελεσματικά, για 
παράδειγμα, με τη χρήση των 
συντομεύσεων πίσω/εμπρός ή 
αντιγραφή/επικόλληση. 

Θέση οδηγιών λειτουργίας Περιλαμβάνονται οδηγίες στη 
συσκευασία 

Μαζική ανάπτυξη από 
διαχειριστές IT 

Ενημερώσεις υλικολογισμικού 
συσκευής (DFU)  
Logi Options+ 
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Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε  
ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
USA 

© 2022 Logitech. Οι επωνυμίες Logitech, Logi και το λογότυπο Logitech 
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Logitech Europe S.A. 
ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα 
εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
 

Δέκτης USB Logi Bolt Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® Low Energy  
● Windows® 10, 11 ή νεότερες εκδόσεις 
● macOS® 10.10 ή νεότερες εκδόσεις 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 ή νεότερες εκδόσεις 
● macOS 10.15 ή νεότερες εκδόσεις 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 ή νεότερες εκδόσεις5 
● Android™8 ή νεότερες εκδόσεις5 

 
Κωδικός προϊόντος Γραμμικός κώδικας Περιοχή Χρώμα 

910-006491 097855170958 SAMR ΓΡΑΦΙΤΗΣ  
910-006492 097855170880 SAMR ΓΡΑΦΙΤΗΣ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
910-006493 097855170996 SAMR ΥΠΟΛΕΥΚΟ 
910-006494 5099206099838 EMEA ΓΡΑΦΙΤΗΣ  
910-006495 5099206099876 EMEA ΓΡΑΦΙΤΗΣ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
910-006496 5099206099852 EMEA ΥΠΟΛΕΥΚΟ 
910-006497 097855170910 AP ΓΡΑΦΙΤΗΣ  
910-006498 097855171009 AP ΥΠΟΛΕΥΚΟ 
910-006499 097855170804 Ταϊβάν, Νότια Κορέα ΓΡΑΦΙΤΗΣ  
910-006500 097855170835 Ταϊβάν, Νότια Κορέα ΥΠΟΛΕΥΚΟ 
910-006501 6920377914639 Κίνα ΓΡΑΦΙΤΗΣ  
910-006502 6920377914646 Κίνα ΥΠΟΛΕΥΚΟ 
910-006503 4943765056874 Ιαπωνία ΓΡΑΦΙΤΗΣ 

 
1. Απαιτείται το λογισμικό Logi Options+ (Windows 10 και macOS 10.15 ή νεότερες εκδόσεις). 
2. Τα ασύρματα προϊόντα Logi Bolt δεν μπορούν να συζευχθούν με άλλους δέκτες USB Logitech.  
3. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή 
4. Εξαιρείται η συσκευασία και η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB). 
5. Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής υποστηρίζονται χωρίς λογισμικό σε συστήματα εκτός των Windows και macOS. 

 
 


