
 

 

ERGO M575 TRACKBALL 
FOR BUSINESS 
MOUSE SEM FIO

 
 
Mouse trackball ERGO M575 for business, com 
projeto científico e controle de polegar fácil. Com 
um design orientado pela ciência e controle de 
polegar fácil, este mouse trackball sem fio foi 
desenvolvido para reduzir o movimento da mão, 
propiciando horas de conforto. 

IDEAL PARA 
● Pessoas que querem reduzir o movimento do 

pulso e da mão. 
● Pessoas que sofrem desconforto. 
● Pessoas que querem conforto durante longas 

jornadas de uso do computador. 
● Qualquer um que trabalhe em superfícies 

pequenas. 

BENEFÍCIOS DO PRODUTO 
● Mouse de tamanho normal para destros. 
● Controle fácil de polegar sem fricção para 

precisão e responsividade excelentes. 
● Botão para avançar e voltar grandes e fáceis 

de alcançar.  
● Navegação fácil entre documentos ou guias do 

navegador. 
● Tamanho supercompacto ideal para espaços 

de trabalho pequenos. 
● Três botões personalizáveis.1 
● Sem fio, com dois modos de conexão: Receptor 

USB Logi Bolt e tecnologia sem fio de baixa 
energia Bluetooth®. 

● Logi Bolt é modo de segurança 1, nível de 
segurança 4 e o receptor USB Logi Bolt vem pré-
emparelhado direto da caixa.2 

● As partes plásticas do ERGO M575 incluem 
plástico reciclado pós-consumo. 50% para 
Graphite e 21% para Off-White 

 

ESPECIFICAÇÕES 
Certificação Global (lista disponível mediante solicitação) 
Compatibilidade Veja a tabela no verso 
Conectividade sem fio Logi Bolt, Bluetooth 
Alcance sem fio 10 metros 
Vida útil 10 milhões de cliques 
Precisão TMEFC > 150 mil horas 

*Tempo médio entre falhas de componentes elétricos 

Garantia Garantia limitada de hardware de dois anos 
Bateria 1xAA: até 18 meses usando o receptor USB 

Logi Bolt incluído e até 20 meses usando 
Bluetooth de baixa energia3 

Indicador de nível das pilhas Sim 
Rastreamento Suave 
DPI de rastreamento Valor nominal: 380-4000 
Rolagem Codificador mecânico 
Lateralidade Direita 
Easy-Switch Sim/dois canais 
Logitech Options  Sim 
Logitech Flow Não 
Peso do produto 145 g 
Dimensões do produto 134 mm H x 100 mm L x 48 mm P 
Peso total (com embalagem) 210 g 
Dimensões da embalagem 16 cm H x 5,1 cm W x 10,65 cm L 
Sustentabilidade Partes plásticas do Graphite: 50% de material 

reciclado com certificação pós-consumidor4 
Partes plásticas do Off-White: 21% de material 
reciclado com certificado pós-consumidor 
Embalagem de papel Certificação FSC® 

Caixa de remessa mestre 4PK para LA e NAMR; 10PK para demais 
regiões  

Temperatura de armazenamento -5 a 45°C 
Temperatura operacional 0 a 40°C 
Software Logitech Options incluindo a funcionalidade 

Logitech Flow para Windows e macOS 
(opcional) 

Localização do manual de instruções Insert 
Implantação em massa pelo 
administrador de TI 

Atualizações de firmware do dispositivo 
(DFU); aplicativo Logi Options 

 
 

 
 
 
 



 

 
Contate seu revendedor preferido  
ou visite logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. Newark 
Newark, CA 94560 
ESTADOS UNIDOS 

© 2021 Logitech. Logitech, Logi e o Logotipo da Logitech são marcas comerciais 
ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas filiais nos EUA e em 
outros países. 
Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos titulares. 
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COMPATIBILIDADE 

Receptor USB Logi Bolt Tecnologia sem fio de baixa energia Bluetooth®  
● Windows® 10 ou posterior  
● macOS® 10.14 ou superior 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10 ou posterior 
● macOS 10.15 ou superior 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 13.4 ou superior 

 
Código do produto Código de barras Região Cor 

910-006197 097855167361 AMR Grafite 
910-006437 097855169785 AMR Branco 
910-006221 5099206096547 EMEA Grafite 
910-006438 5099206099180 EMEA Branco 
910-006222 097855167378 AP Grafite 
910-006439 097855169792 AP Branco 
910-006223 097855167385 Taiwan, Coreia do Sul Grafite 
910-006440 097855169808 Taiwan, Coreia do Sul Branco 
910-006224 6920377913830 China Grafite 
910-006441 6920377914479 China Branco 
910-006225 4943765055662 Japão Grafite 
910-006442 4943765056607 Japão Branco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Requer o software Logitech Options, disponível para download em www.logitech.com/options para Windows e macOS. 
2. Os produtos sem fio Logi Bolt não farão pareamento com outros receptores USB da Logitech. 
3. A vida útil das pilhas varia, dependendo do usuário e das condições de computação. 
4. Exclui o plástico da placa de circuito impresso (PCB).  
5. As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem a necessidade de drivers adicionais nas distribuições Chrome OS e Linux mais populares. 

 


