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Lift for Business is een toegankelijke, aangename en 
gebruiksvriendelijke verticale muis, ideaal voor gebruikers met 
kleinere handen. De muis is ontworpen voor comfort en welzijn, 
zodat mensen zich beter voelen tijdens het werken.  

 
IDEAAL VOOR  

● IT-professionals die op zoek zijn naar een beveiligde 
draadloze verbinding en de mogelijkheid om Logitech-
firmware-updates en Logi Options+ op afstand te 
implementeren en beheren. 

● Gebruikers die een verticale, ergonomische muis willen 
om de bewegingen van de pols en hand te verminderen, 
voor comfort van 's ochtends tot 's avonds.  

 
PRODUCTVOORDELEN  

● Handpositie in een optimale hoek van 57° voor comfort 

● Precies en snel scrollen met SmartWheel  

● Ontworpen voor schaal: wereldwijd verkrijgbaar en 
gecertificeerd in meer dan 100 landen, beperkte 
hardwaregarantie van 2 jaar, ondersteuning voor IT-
professionals en zakelijke gebruikers 

● Ergo-gecertificeerd: Lift is ontworpen, ontwikkeld, getest 
en goedgekeurd volgens criteria die door 
toonaangevende ergonomen zijn bepaald. 

● Vier aanpasbare knoppen aan de zijkant waar je 
makkelijk bij kunt1 

● Draadloos met twee manieren voor de verbinding: Logi 
Bolt-USB-ontvanger, draadloze Bluetooth® Low Energy-
technologie  

● Logi Bolt is Beveiligingsmodus 1, Beveiligingsniveau 4 en 
de Logi Bolt-USB-ontvanger is vooraf gekoppeld bij de 
levering2 

● Batterijlevensduur van 24 maanden met een enkele AA-
batterij3 

 
 
 

SPECIFICATIES 

Certificering Wereldwijd (lijst beschikbaar op 
aanvraag) 

Compatibiliteit Zie achterkant 
Draadloze verbinding Logi Bolt, Bluetooth 
Draadloos bereik 10 meter 
Levensduur 5 miljoen klikken 
Betrouwbaarheid MTTF > 150.000 uur 

Mean Time To Failure van elektrisch onderdelen 
(gemiddelde tijd tot uitval) 

Garantie 2 jaar beperkte garantie op 
hardware 

Batterij 1 AA-batterij inbegrepen, 
batterijlevensduur van 24 maanden 

Batterijstatuslampje Nee 
Tracking Precisie 
Dpi van tracking 4000 
Scrollen SmartWheel 
Hand Links- en rechtshandige versie 

verkrijgbaar 
Easy-Switch Nee 
Logi Options+ Ja  
Logitech Flow Ja 
Productgewicht 125 g 
Productafmetingen 71 mm × 70 mm × 108 mm (H×B×L) 
Totaalgewicht met 
verpakking 

190 g 

Duurzaamheid In de plastic onderdelen in ERGO Lift 
mouse zit gecertificeerd gerecycled 
plastic (54% in Off-White en 70% in 
Graphite) om afgedankt plastic van 
oude consumentenelektronica nieuw 
leven in te blazen en ons te helpen 
onze koolstofvoetafdruk te 
verkleinen.4  

Afmetingen van 
verpakking 

16,6 cm × 12,9 cm × 18,1 cm (H×B×L) 

Eenheden 
hoofdverpakking 

Hoofdverpakking met 4 pakketten 

Opslagtemperatuur -5 tot 45 °C 
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 °C 
Software Logitech Options+, beschikbaar op 

Windows en macOS, om knoppen 
aan te passen en sneller en 
efficiënter te werken, zoals 
Vorige/Volgende of kopiëren/plakken. 

Locatie van 
gebruiksaanwijzingen 

Handleiding meegeleverd in de doos 

Grootschalige 
implementatie door  
IT-beheer 

Updates van apparaatfirmware (DFU)  
Logi Options+ 
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Neem contact op met een wederverkoper naar keuze  
of ga naar logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
VS 

© 2022 Logitech. Logitech, Logi en het Logitech-logo zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of zijn 
dochterondernemingen in de VS en andere landen. Alle andere 
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 

 

COMPATIBILITEIT 

Logi Bolt-USB-ontvanger Draadloze Bluetooth® Low Energy-technologie  
● Windows® 10, 11 of later 
● macOS® 10.10 of later 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 of later 
● macOS 10.15 of later 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 of later5 
● Android™ 8 of later5 

 
Productnummer Barcode Regio Kleur 

910-006491 097855170958 SAMR GRAPHITE  
910-006492 097855170880 SAMR GRAPHITE/LINKS 
910-006493 097855170996 SAMR OFF-WHITE 
910-006494 5099206099838 EMEA GRAPHITE  
910-006495 5099206099876 EMEA GRAPHITE/LINKS 
910-006496 5099206099852 EMEA OFF-WHITE 
910-006497 097855170910 AP GRAPHITE  
910-006498 097855171009 AP OFF-WHITE 
910-006499 097855170804 Taiwan, Zuid-Korea GRAPHITE  
910-006500 097855170835 Taiwan, Zuid-Korea OFF-WHITE 
910-006501 6920377914639 China GRAPHITE  
910-006502 6920377914646 China OFF-WHITE 
910-006503 4943765056874 Japan GRAPHITE 

 
1. Vereist software van Logi Options+ (Windows 10 en macOS 10.15 of later). 
2. Draadloze Logi Bolt-producten kunnen niet worden gekoppeld aan andere Logitech-USB-ontvangers.  
3. Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden 
4. Met uitzondering van verpakking en printplaat (PCB). 
5. Basisfuncties van apparaat worden zonder software ondersteund voor systemen behalve Windows en macOS. 

 


