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Az üzleti használatra készült Lift egy kellemes, vonzó és 
könnyen kezelhető függőleges egér, amely kisebb 
kezekhez ideális. A kényelem és a jó közérzet érdekében 
tervezték, hogy az emberek jobban érezzék magukat 
munka közben.  

IDEÁLIS  

● IT szakembereknek, akik biztonságos vezeték nélküli 
kapcsolatot szeretnének, valamint a Logitech DFU-k 
és a Logi Options+ távoli telepítésének és 
kezelésének lehetőségét. 

● Felhasználóknak, akik az egész napos kényelem 
érdekében egy függőleges ergonomikus egeret 
szeretnének használni, így csökkentve a csukló és a 
kéz mozgását.  

 
TERMÉKELŐNYÖK  

● A kéz optimális, 57°-os szögbe helyezése a kényelem 
érdekében 

● Pontos és gyors görgetés a SmartWheel 
segítségével  

● Méretezhetőségre készült – Globálisan elérhető, és 
több mint 100 országban minősített, 2 éves 
korlátozott garancia a hardverre, támogatás IT 
szakemberek és üzleti felhasználók részére 

● Ergo-minősítésű – a Lift egeret vezető ergonómusok 
által meghatározott kritériumok alapján tervezték, 
fejlesztették ki, tesztelték és hagyták jóvá. 

● Négy könnyen elérhető és testreszabható oldalsó 
gomb1 

● Kétféle vezeték nélküli csatlakozási lehetőséggel: 
Logi Bolt USB-s vevőegység és Bluetooth® Low 
Energy vezeték nélküli technológia  

● A Logi Bolt 1. biztonsági üzemmódú, 4. biztonsági 
szintű eszköz, és a Logi Bolt USB-s vevőegységgel 
előre párosítva érkezik2 

● 24 hónapos üzemidő egyetlen AA méretű elemmel3 

TERMÉKJELLEMZŐK 

Tanúsítványok Globális (a listát kérésre rendelkezésre 
bocsátjuk) 

Kompatibilitás Lásd a hátoldalt 
Vezeték nélküli 
csatlakozás 

Logi Bolt, Bluetooth 

Vezeték nélküli 
hatótávolság 

10 méter 

Élettartam 5 millió kattintás 
Megbízhatóság Meghibásodásig átlagosan eltelt idő 

(MTTF) > 150 ezer óra 
Az elektromos alkatrészek meghibásodásáig átlagosan eltelt 
idő 

Garancia 2 év korlátozott garancia a hardverre 
Akkumulátor 1 AA méretű elem (a csomag része),  

24 hónapos üzemidő 

Töltöttségjelző fény Nem 
Követés Pontosság 
Mozgáskövetés 
felbontása (dpi) 

4000 

Görgetés SmartWheel 
Kézpreferencia Bal és jobbkezes változat is kapható 
Easy-Switch Nem 
Logi Options+ Igen  
Logitech Flow Igen 
Termék tömege 125g 
Product Dimensions 71 mm (M.) × 70 mm (Sz.) × 108 mm (Mé.) 
Össztömeg 
csomagolással 

190g 

Fenntarthatóság Az ERGO Lift egér műanyag alkatrészei 
fogyasztóktól származó, tanúsított 
újrahasznosított műanyagból készültek 
– a piszkosfehéreknél 54%, a 
grafitszürkék esetében 70% –, hogy 
második életet adjanak az életük végét 
elért, régi fogyasztói elektronikai 
eszközökből származó műanyagoknak, 
és segítsenek csökkenteni a gyártás 
karbonlábnyomát.4  

A csomagolás méretei 16,6 cm (M.) × 12,9 cm (Sz.) × 18,1 cm (H.) 

Fő szállítási egységek 4-es fő szállítási csomagolás 
Tárolási hőmérséklet –5–45 °C 
Működési hőmérséklet 0–40 °C 
Szoftver A Windows és macOS rendszereknél 

használható Logi Options+ segítségével 
testreszabhatja a gombokat, 
gyorsabban és hatékonyabban 
dolgozhat, például a vissza/előre vagy 
másolás/beillesztés műveletek esetében. 

A használati utasítás 
helye 

Az utasítás a doboz belsejében 
található 

Rendszergazdai 
tömeges telepítés 

Az eszköz belsővezérlőprogram-
frissítései (DFU-k)  
Logi Options+ 

 



LIFT FOR BUSINESS 
FÜGGŐLEGES ERGONOMIKUS EGÉR 
 

Lépjen kapcsolatba választott viszonteladójával,  
vagy lépjen a logitech.com/workdesk oldalra 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
USA 

© 2022 Logitech. A Logitech és a Logi név, valamint a Logitech embléma a 
Logitech Europe S.A. vállalatnak, illetve leányvállalatainak védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. 
Minden egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona. 

 

KOMPATIBILITÁS 

Logi Bolt USB-s vevőegység Bluetooth® Low Energy vezeték nélküli technológia  
● Windows® 10, 11 vagy újabb 
● macOS® 10.10 vagy újabb 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 vagy újabb 
● macOS 10.15 vagy újabb 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 vagy újabb5 
● Android™ 8 vagy újabb5 

 
Cikkszám Vonalkód Régió Szín 

910-006491 097855170958 SAMR GRAFITSZÜRKE  
910-006492 097855170880 SAMR GRAFITSZÜRKE / BAL 
910-006493 097855170996 SAMR PISZKOSFEHÉR 
910-006494 5099206099838 EMEA GRAFITSZÜRKE  
910-006495 5099206099876 EMEA GRAFITSZÜRKE / BAL 
910-006496 5099206099852 EMEA PISZKOSFEHÉR 
910-006497 097855170910 AP GRAFITSZÜRKE  
910-006498 097855171009 AP PISZKOSFEHÉR 
910-006499 097855170804 Tajvan, Dél-Korea GRAFITSZÜRKE  
910-006500 097855170835 Tajvan, Dél-Korea PISZKOSFEHÉR 
910-006501 6920377914639 Kína GRAFITSZÜRKE  
910-006502 6920377914646 Kína PISZKOSFEHÉR 
910-006503 4943765056874 Japán GRAFITSZÜRKE 

 
1. Logi Options+ szoftver szükséges hozzá (Windows 10 és macOS 10.15 vagy ennél újabb). 
2. A Logi Bolt vezeték nélküli termékek nem párosíthatók más Logitech USB-s vevőegységekkel.  
3. Az üzemidő a felhasználótól és a használati körülményektől függően változhat 
4. A csomagolást, nyomtatott áramköri lapot (NYÁK) kivéve. 
5. A Windows és macOS rendszertől eltérő rendszerek esetén az eszköz alapfunkciói szoftver nélkül támogatottak. 

 


