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Az MX Ergo hanyattegér kivételes felhasználói 
élményt nyújt. A hanyattegerek és a kényelem 
kedvelőinek egyaránt ideális, és egyedi állítható 
csuklója stabilan személyre igazítható. 

IDEÁLIS 
● Azoknak, akik megszabadulnának az 

izomterheléstől és kényelemben dolgoznának. 
● Olyan személyek, akik csökkentett csukló- és 

kézmozgást szeretnének 

TERMÉKELŐNYÖK 
● Ideális szűk munkahelyekre és zsúfolt 

íróasztalokra 
● 0° és 20° közötti állíthatósága optimális csukló- 

és alkarhelyzetet biztosít. 
● A hanyattegérrel 20%-kal kevésbé fárad el keze, 

csuklója és felkarja, mint a szokásos egereknél. 
● A nagy pontosságú üzemmód gombjával (DPI) 

válthat a nagy pontosságú és a gyors 
mozgáskövetés között. 

● 6 programozható gomb1 
● Kétféle csatlakozási mód Logitech Unifying 

vezeték nélküli technológia USB-s vevőegységen 
keresztül és Bluetooth® Low Energy vezeték 
nélküli technológia 

● Akár 2 számítógéppel is párosítható, majd idő- 
és mozgástakarékosan válthat köztük. 

● Logitech Flow-kompatibilis1 

TERMÉKJELLEMZŐK 
Tanúsítványok Globális (a listát kérésre rendelkezésre bocsátjuk) 
Kompatibilitás Lásd a hátoldalt 
Vezeték nélküli csatlakozás USB, Bluetooth 
Vezeték nélküli hatótávolság 10 méter 
Élettartam 10 millió kattintás 
Megbízhatóság Meghibásodásig átlagosan eltelt idő (MTTF)  

> 150 ezer óra 
Az elektromos alkatrészek meghibásodásáig átlagosan eltelt idő 

Garancia USA és Ázsia és a Csendes-óceáni térség – 1 év 
EMEA és Japán – 2 év 

Akkumulátor Mikro-USB-n tölthető Li-Po (500 mAh) akkumulátor; 
egy teljes töltéssel akár 4 hónapig bírja3 

Töltöttségjelző fény Igen 
Követés Optikai 
Mozgáskövetés felbontása (dpi) Névleges felbontás: 380 DPI (max. 4000)  

Legkisebb és legnagyobb felbontás: 512-2048 DPI 
Görgetés Nagy pontosságú 
Kézpreferencia Jobbra 
Easy-Switch Igen 
Logitech Options  Igen 
Logitech Flow Igen 
Termék tömege 164 g 
Termékméretek 132,5 mm (M.) × 99,8 mm (Sz.) × 51,4 mm (Mé.) 
Össztömeg (csomagolással) 471 g 
A csomagolás méretei 8,8 cm (M.) × 12,1 cm (Sz.) × 16 cm (H.) 
Fenntarthatóság Papírcsomagolás: FSC®-minősítésű 
Fő szállítási egységek 4 
Tárolási hőmérséklet –5–45 °C 
Működési hőmérséklet 0–40 °C 
Szoftver Logitech Options a Logitech Flow funkcióval 

együtt Windows és macOS rendszerre 
(választható) 

A használati utasítás helye A dobozon elhelyezett gyors üzembe helyezési 
útmutató (a doboz belső felén) 

Rendszergazdai tömeges telepítés Az eszköz belső vezérlőprogramjának frissítései 
(DFU-k); Logitech Options alkalmazás 

 
 

 
 
 



 

 
Lépjen kapcsolatba választott viszonteladójával,  
vagy lépjen a logitech.com/workdesk oldalra 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
USA 
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KOMPATIBILITÁS 
Logitech Unifying USB-s vevőegység Bluetooth Low Energy vezeték nélküli technológia  

● Windows® 7, 10 vagy újabb 
● macOS 10.15 vagy újabb 
● Linux®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 vagy újabb 
● macOS 10.15 vagy újabb 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS 13.45 vagy újabb 

 
Cikkszám Vonalkód Régió Szín 

910-005178 097855133922 AMR Grafitszürke 
910-005179 5099206073081 EMEA Grafitszürke 
910-005180 097855132673 AP Grafitszürke 
910-005181 097855132680 AP Grafitszürke 
910-005182 6920377907044 AP Grafitszürke 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A Logitech Options szoftver szükséges hozzá, amely letölthető Windows 10 vagy újabb és macOS 10.14 vagy újabb rendszerhez. 
2. A vezeték nélküli hatótávolság a használati körülményektől és a számítógép beállításától függően változhat.  
3. Az üzemidő a felhasználótól és a használati körülményektől függően változhat. 
4. Az érzékelő, a kerék és a gombok a legtöbb Chrome rendszeren és a legnépszerűbb Linux disztribúciókon. 
5. A mutatás, kattintás és görgetés az AssistiveTouch (Segítő érintés) akadálymentes funkciót engedélyezve kap támogatást. 

 


