
 

 

MX ERGO ADVANCED  
WIRELESS TRACKBALL 
DRAADLOZE MUIS
 

 
 
MX Ergo is de trackballmuis die een geweldige 
gebruikerservaring levert. Deze muis is ideaal voor 
liefhebbers van trackballmuizen die belang 
hechten aan ergonomie, en biedt stabiel comfort 
op maat dankzij een uniek, verstelbaar scharnier. 

IDEAAL VOOR 
● Mensen die de spierbelasting willen verlichten 

en meer comfort willen tijdens het werken. 
● Mensen die pols- en handbewegingen willen 

verminderen. 

PRODUCTVOORDELEN 
● Geweldig voor kleine werkruimtes en volle 

bureaus 
● Verstelbare kanteling in een hoek van 0° of 20° 

voor een betere houding van de pols en 
onderarm 

● De trackball zorgt voor 20% minder 
spierbelasting in de hand, pols en onderarm 
dan een gewone muis. 

● De knop voor precisiemodus (dpi) schakelt 
tussen de modi voor nauwkeurige en snelle 
tracking 

● 6 programmeerbare knoppen1 
● Twee manieren om verbinding te maken: 

Draadloze Logitech Unifying-technologie via 
USB-ontvanger en draadloze Bluetooth® Low 
Energy-technologie 

● Schakel moeiteloos tussen 2 gekoppelde 
computers om tijd en moeite te besparen 

● Logitech Flow-compatibel1 

SPECIFICATIES 
Certificering Wereldwijd (lijst beschikbaar op aanvraag) 
Compatibiliteit Zie achterkant 
Draadloze verbinding USB, Bluetooth 
Draadloos bereik 10 meter 
Levensduur 10 miljoen klikken 
Betrouwbaarheid MTTF > 150.000 uur 

Mean Time To Failure van elektrisch onderdelen (gemiddelde tijd tot uitval) 
Garantie VS en APAC 1 jaar 

EMEA en Japan 2 jaar 
Batterij Via micro-USB oplaadbare Li-Po-batterij (500 

mAh), gaat 4 maanden mee na volledige 
oplading3 

Batterijstatuslampje Ja 
Tracking Optisch 
Dpi van tracking Nominale waarde: 380 dpi (maximaal 4000)  

Minimale en maximale waarde: 512-2048 dpi 
Scrollen Uiterst nauwkeurig 
Hand Rechts 
Easy-Switch Ja 
Logitech Options  Ja 
Logitech Flow Ja 
Productgewicht 164 g 
Productafmetingen 132,5 mm × 99,8 mm × 51,4 mm (H×B×D) 
Totaalgewicht met verpakking 471 g 
Afmetingen van verpakking 8,8 cm × 12,1 cm × 16 cm (H×B×L) 
Duurzaamheid Papieren verpakking: Gecertificeerd volgens 

FSC® 
Eenheden hoofdverpakking 4 
Opslagtemperatuur -5 tot 45 °C 
Bedrijfstemperatuur 0 tot 40 °C 
Software Logitech Options inclusief Logitech Flow-

functionaliteit voor Windows en macOS 
(optioneel) 

Locatie van gebruiksaanwijzingen Snelstartgids op de doos (binnenkant van 
doos) 

Grootschalige implementatie door 
IT-beheer 

Firmware-updates voor apparaat (DFU's); 
Logitech Options-app 

 
 

 
 
 



 

 
Neem contact op met een wederverkoper naar keuze  
of ga naar logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
VS 

© 2021 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. 

 

MX ERGO ADVANCED  
WIRELESS TRACKBALL 
 

DRAADLOZE MUIS 
 
COMPATIBILITEIT 
Logitech Unifying USB-ontvanger Draadloze Bluetooth Low Energy-technologie  

● Windows® 7, 10 of later 
● macOS 10.15 of later 
● Linux®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 of later 
● macOS 10.15 of later 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS 13.45 of later 

 
Productnummer Barcode Regio Kleur 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vereist Logitech Options-software, te downloaden voor Windows 10 of later, macOS 10.14 of later. 
2. Het draadloze bereik kan variëren, afhankelijk van de bedrijfsomgeving en instelling van de computer.  
3. Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden. 
4. Sensor, wiel en knoppen worden op de meeste Chrome OS- en de meeste gangbare Linux-versies ondersteund. 
5. Aanwijzen, klikken en scrollen worden ondersteund door de toegankelijkheidsfunctie Assistive Touch in te schakelen. 

 


