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Το MX Vertical είναι ένα επιστημονικά σχεδιασμένο 
εργονομικό ποντίκι το οποίο προάγει μια φυσική θέση 
«χειραψίας» χάρη στη μοναδική κατακόρυφη γωνία 57° 
που μειώνει την πίεση στον καρπό. 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 
● Άτομα που αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τη 

μυϊκή καταπόνηση και να απολαμβάνουν μεγαλύτερη 
άνεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

● Άτομα που θέλουν να μειώσουν την κίνηση του 
καρπού και του χεριού. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
● Η εργονομική σχεδίαση μειώνει την μυϊκή καταπόνηση 

κατά 10%1 
● Ο κορυφαίος στην κατηγορία του αισθητήρας υψηλής 

ακρίβειας 4.000 DPI μειώνει την κίνηση του χεριού 
κατά 4 φορές2 

● 4 προσαρμόσιμα κουμπιά3 
● 3 τρόποι σύνδεσης: Δέκτης USB Logitech Unifying, 

Bluetooth®, καλώδιο φόρτισης USB-C 
● Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν το MX Vertical με 

έως και 3 υπολογιστές μέσω σύζευξης και, στη 
συνέχεια, να κάνουν απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ 
τους χάρη στην τεχνολογία Easy-SwitchTM 

● Συμβατό με Logitech Flow3 
● Ανθεκτικό στις πτώσεις από ύψος έως και 90 cm 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Πιστοποίηση Καθολική (η λίστα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος) 
Συμβατότητα Ανατρέξτε στον πίνακα στην πίσω πλευρά 
Ασύρματη συνδεσιμότητα Logitech Unifying USB, Bluetooth, καλώδιο φόρτισης 

USB-C 
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 ΗΠΑ και Ασία-Ειρηνικός 1 έτος 

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ιαπωνία 2 έτη 
Μπαταρία Μπαταρία Li-Po (240 mAh) με δυνατότητα 

επαναφόρτισης μέσω USB-C. Διαρκεί έως και 4 
μήνες με μία πλήρη φόρτιση4 

Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας Ναι 
Τεχνολογία παρακολούθησης κίνησης Οπτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας 
DPI παρακολούθησης κίνησης Ονομαστική τιμή: 1.000 dpi και 1.600 dpi  

Εύρος ρύθμισης: 400-4.000 dpi 
Κύλιση Ακριβείας 
Χέρι χρήσης Δεξί 
Easy-Switch Ναι 
Logitech Options  Ναι  
Logitech Flow Ναι  
Βάρος προϊόντος 135 g 
Διαστάσεις προϊόντος 78,5 mm Υ × 79 mm Π × 120 mm Μ 
Συνολικό βάρος με τη συσκευασία 300 g 
Διαστάσεις συσκευασίας 10,05 cm Υ × 10,05 cm Π × 15,5 cm Μ 
Αειφορία Χάρτινη συσκευασία: Πιστοποίηση FSC® 
Κύριες μονάδες αποστολής 4 
Θερμοκρασία αποθήκευσης -5 έως 45°C 
Θερμοκρασία λειτουργίας  0 έως 40°C 
Λογισμικό Logitech Options με λειτουργία Logitech Flow για 

Windows και macOS (προαιρετικό) 
Θέση οδηγιών λειτουργίας Οδηγός γρήγορης έναρξης πάνω στη συσκευασία 

(εσωτερική πλευρά κουτιού) 
Μαζική ανάπτυξη από διαχειριστές IT Ενημερώσεις υλικολογισμικού συσκευής (DFU), 

εφαρμογή Logitech Options 
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
Δέκτης USB Logitech Unifying Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth Low Energy Καλώδιο φόρτισης USB-C 

● Windows® 7, 10 ή νεότερες εκδόσεις 
● macOS 10.15 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 

● Windows 7, Windows 8, Windows 
10 ή νεότερες εκδόσεις 

● macOS 10.12 ή νεότερες εκδόσεις 

 
Κωδικός προϊόντος Γραμμικός κώδικας Περιοχή Χρώμα 

910-005447 097855144461 AMR Γραφίτης 
910-005448  5099206081901 EMEA Γραφίτης 
910-005449  097855144478 AP Γραφίτης 
910-005450  097855144485  AP Γραφίτης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Σε σύγκριση με παραδοσιακό, όχι κατακόρυφο, ποντίκι. 
2. Σε σύγκριση με παραδοσιακό ποντίκι με αισθητήρα 1.000 DPI. 
3. Απαιτεί το λογισμικό Logitech Options, διαθέσιμο για λήψη για Windows και macOS. 
4. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον χρήστη και τις συνθήκες λειτουργίας του υπολογιστή. 
5. Οι βασικές λειτουργίες της συσκευής θα υποστηρίζονται χωρίς επιπλέον προγράμματα οδήγησης στο Chrome OS και στις πιο δημοφιλείς διανομές Linux. 

 


