
 

 

TRACKBALL ERGO M575 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

 
 
Το ασύρματο ποντίκι trackball ERGO M575 για 
επιχειρήσεις με επιστημονική σχεδίαση και εύκολο 
έλεγχο με τον αντίχειρα. Με επιστημονική σχεδίαση και 
εύκολο έλεγχο με τον αντίχειρα, αυτό το ασύρματο 
ποντίκι trackball έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να μειώνει 
τις κινήσεις του χεριού και να παρέχει πολλές ώρες 
άνεσης. 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
● Άτομα που θέλουν να μειώσουν τις κινήσεις του 

καρπού και του χεριού. 
● Άτομα που αισθάνονται δυσφορία κατά τη χρήση 

ποντικιού. 
● Άτομα που θέλουν άνεση κατά την πολύωρη χρήση 

υπολογιστή. 
● Οποιοδήποτε άτομο εργάζεται σε μικρές επιφάνειες. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
● Ποντίκι πλήρους μεγέθους για δεξιόχειρες 
● Εύκολος έλεγχος με τον αντίχειρα χωρίς τριβή για 

εξαιρετική ακρίβεια και απόκριση 
● Μεγάλα κουμπιά Εμπρός και Πίσω με άμεση 

πρόσβαση  
● Εύκολη πλοήγηση μεταξύ εγγράφων ή καρτελών του 

προγράμματος περιήγησης 
● Εξαιρετικά μικρό αποτύπωμα, ιδανικό για μικρού 

μεγέθους χώρους εργασίας 
● 3 προσαρμόσιμα κουμπιά1 
● 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 είναι ήδη συζευγμένος2 

● Τα πλαστικά μέρη του trackball ERGO M575 για 
επιχειρήσεις περιέχουν πλαστικό που ανακυκλώνεται 
μετά την κατανάλωση – 50% για την έκδοση σε 
χρώμα γραφίτη και 21% για την έκδοση σε υπόλευκο 
χρώμα 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Πιστοποίηση Καθολική (η λίστα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος) 
Συμβατότητα Ανατρέξτε στον πίνακα στο πίσω μέρος 
Ασύρματη συνδεσιμότητα Logi Bolt, Bluetooth 
Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης 10 μέτρα 
Διάρκεια ζωής 10 εκατομμύρια κλικ 
Αξιοπιστία MTTF > 150 χιλιάδες ώρες 

Μέσος χρόνος μέχρι την εμφάνιση σφάλματος για ηλεκτρικά εξαρτήματα 

Εγγύηση Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού 
Μπαταρία 1 AA: Έως 18 μήνες με τον παρεχόμενο δέκτη USB 

Logi Bolt και έως 20 μήνες με χρήση της τεχνολογίας 
Bluetooth Low Energy3 

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας Ναι 
Παρακολούθηση κίνησης Ομαλή 
DPI παρακολούθησης κίνησης Ονομαστική τιμή: 380-4.000 
Κύλιση Μηχανικός κωδικοποιητής 
Χέρι Δεξί 
Easy-Switch Ναι / 2 κανάλια 
Logitech Options  Ναι 
Logitech Flow Όχι 
Βάρος προϊόντος 145 g 
Διαστάσεις προϊόντος 134 mm Υ x 100 mm Π x 48 mm Β 
Συνολικό βάρος με τη συσκευασία 210 g 
Διαστάσεις συσκευασίας 16 cm Υ x 5,1 cm Π x 10,65 cm Μ 
Αειφορία Πλαστικά μέρη έκδοσης σε χρώμα γραφίτη: 50% 

υλικό που ανακυκλώνεται μετά την κατανάλωση4 
Πλαστικά μέρη έκδοσης σε υπόλευκο χρώμα: 21% 
πιστοποιημένο υλικό που ανακυκλώνεται μετά την 
κατανάλωση4 
Χάρτινη συσκευασία: Πιστοποίηση FSC® 

Κύριες μονάδες αποστολής 4 πακέτα για LA, NAMR, 10 πακέτα για όλες τις 
άλλες περιοχές  

Θερμοκρασία αποθήκευσης -5 έως 45°C 
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 °C 
Λογισμικό Logitech Options που περιλαμβάνει τη λειτουργία 

Logitech Flow για Windows και macOS (προαιρετικό) 
Θέση οδηγιών λειτουργίας Ένθετο 
Μαζική ανάπτυξη από διαχειριστές IT Ενημερώσεις υλικολογισμικού συσκευής (DFU), 

εφαρμογή Logitech Options 
 
 

 
 
 
 



 

 
Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε  
ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. Newark, 
Newark, CA 94560 
USA 

© 2021 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. 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

Δέκτης Logi Bolt USB Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® Low Energy  
● Windows® 10 ή νεότερες εκδόσεις  
● macOS® 10.14 ή νεότερες εκδόσεις 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

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

● iPadOS® 13.4 ή νεότερες εκδόσεις 

 
Κωδικός προϊόντος Γραμμικός κώδικας Περιοχή Χρώμα 

910-006197 097855167361 AMR Γραφίτης 
910-006437 097855169785 AMR Υπόλευκο 
910-006221 5099206096547 EMEA Γραφίτης 
910-006438 5099206099180 EMEA Υπόλευκο 
910-006222 097855167378 Ασία-Ειρηνικός Γραφίτης 
910-006439 097855169792 Ασία-Ειρηνικός Υπόλευκο 
910-006223 097855167385 Ταϊβάν, Νότια Κορέα Γραφίτης 
910-006440 097855169808 Ταϊβάν, Νότια Κορέα Υπόλευκο 
910-006224 6920377913830 Κίνα Γραφίτης 
910-006441 6920377914479 Κίνα Υπόλευκο 
910-006225 4943765055662 Ιαπωνία Γραφίτης 
910-006442 4943765056607 Ιαπωνία Υπόλευκο 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Απαιτεί το λογισμικό Logitech Options, το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη από τη διεύθυνση logitech.com/options για Windows και macOS. 
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 το πλαστικό των πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB).  
5. Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής θα υποστηρίζονται χωρίς επιπλέον προγράμματα οδήγησης στο Chrome OS και στις πιο δημοφιλείς διανομές Linux. 

 


