
 

 

MX MASTER 3 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 

 
Σχεδιασμένο για χρήστες με σύνθετες, εξειδικευμένες 
ανάγκες ροής εργασίας. Προσαρμόστε το MX Master 3 
για επιχειρήσεις και διαμορφώστε κάθε ενέργεια 
σύμφωνα με τις μοναδικές απαιτήσεις κάθε ροής 
εργασίας. 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
Προγραμματιστές, δημιουργούς, αναλυτές και άλλους 
χρήστες που χρειάζονται τις λειτουργίες κύλισης 
ακριβείας και ταχείας κύλισης σε ένα ποντίκι πλήρους 
μεγέθους 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
● Ποντίκι πλήρους μεγέθους για δεξιόχειρες 
● Ηλεκτρομαγνητικός τροχός κύλισης MagSpeed™ που 

πραγματοποιεί κύλιση 1.000 γραμμών ανά 
δευτερόλεπτο, με σχεδόν αθόρυβη, εξαιρετικά 
χαμηλού θορύβου κύλιση 

● Ο αισθητήρας Logitech Darkfield™ παρακολουθεί την 
κίνηση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, ακόμη και σε 
γυαλί1, χάρη στην ακρίβεια των 4.000 DPI η οποία 
είναι η κορυφαία της κατηγορίας του 

● 6 προσαρμόσιμα3 κουμπιά, προκαθορισμένα προφίλ 
ελέγχου ποντικιού3 για δημοφιλείς επαγγελματικές 
εφαρμογές και προσαρμόσιμα στοιχεία ελέγχου 

● 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 

● Επαναφορτιζόμενο με μπαταρίες Li-Po και 
δυνατότητα χρήσης κατά τη διάρκεια της φόρτισης 
(θύρα φόρτισης USB-C) 

● Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ έως και 3 
συζευγμένων υπολογιστών, χρησιμοποιώντας το 
κουμπί Easy-Switch™ 

● Έλεγχος λειτουργικού συστήματος και κοινή χρήση 
αρχείων μεταξύ υπολογιστών μέσω της τεχνολογίας 
Logitech Flow3 

● Κάντε σύζευξη έως και 6 προϊόντων Logi Bolt με 1 
δέκτη Logi Bolt3 

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 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Po (500 mAh) μέσω 

USB-C, 70 ημέρες λειτουργίας με μία πλήρη φόρτιση 
Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας Ναι 
Παρακολούθηση κίνησης Αισθητήρας Darkfield 
DPI παρακολούθησης κίνησης Ονομαστική τιμή: 1.000 dpi, ελάχιστη και μέγιστη τιμή: 

200–4.000 (σε βήματα των 50 dpi) 
Κύλιση MagSpeed 
Χέρι Δεξί 
Easy-Switch Ναι / 3 κανάλια 
Logitech Options  Ναι – Ποντίκι με υποστήριξη του Options 
Logitech Flow Ναι – Ποντίκι συμβατό με Flow 
Βάρος προϊόντος 141 g 
Διαστάσεις προϊόντος 124,9 mm Υ x 84,3 mm Π x 51 mm Β 
Συνολικό βάρος με τη συσκευασία 320 g 
Διαστάσεις συσκευασίας 17,35 cm Υ x 5,8 cm Π x 13,85 cm Μ 
Αειφορία Χάρτινη συσκευασία: Πιστοποίηση FSC® 
Κύριες μονάδες αποστολής 4 ΠΑΚΕΤΑ  
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 Αυτοκόλλητο οδηγού γρήγορης έναρξης χρήσης στο 

κάτω μέρος του ποντικιού 
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®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 ή νεότερες εκδόσεις 
● macOS 10.15 ή νεότερες εκδόσεις 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS® 13.4 ή νεότερες εκδόσεις 
 

 
Κωδικός προϊόντος Γραμμικός κώδικας Περιοχή Χρώμα 

910-006198 10097855169171 NAMR Γραφίτης 
910-006199 50992060983315 EMEA Γραφίτης 
910-006200 10097855169188 Ασία-Ειρηνικός + Λατινική Αμερική Γραφίτης 
910-006201 10097855169195 Ταϊβάν, Νότια Κορέα Γραφίτης 
910-006202 69203779143111 Κίνα Γραφίτης 
910-006203 4943765056362 Ιαπωνία Γραφίτης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ελάχιστο πάχος γυαλιού 4 χιλιοστά. 
2. Τα ασύρματα προϊόντα Logi Bolt δεν μπορούν να συζευχθούν με άλλους δέκτες USB Logitech.  
3. Απαιτεί το λογισμικό Logitech Options, το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη από τη διεύθυνση logitech.com/options για Windows και macOS. 
4. Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής θα υποστηρίζονται χωρίς επιπλέον προγράμματα οδήγησης στο Chrome OS και στις πιο δημοφιλείς διανομές Linux. 

 


