
 

 

MX MASTER 3 FOR BUSINESS 
MOUSE SEM FIO

 
Desenvolvido para usuários com necessidades de 
fluxo de trabalho especializadas e avançadas. 
Personalize o MX Master 3 for Business e configure 
cada ação para cada fluxo de trabalho único. 

IDEAL PARA 
Codificadores, criativos, analistas e outros que 
necessitam de rastreamento preciso e rolagem 
rápida em um mouse de tamanho normal. 

BENEFÍCIOS DO PRODUTO 
● Mouse de tamanho normal para destros. 
● A roda de rolagem eletromagnética 

MagSpeed™ rola por 1.000 linhas por segundo 
com uma rolagem extremamente silenciosa. 

● O sensor Logitech Darkfield™ rastreia em 
praticamente qualquer superfície, incluindo em 
vidro1, com a melhor precisão de 4.000 DPI do 
mercado. 

● Seis botões personalizáveis3, além de perfis de 
controle de mouse pré-definidos3 para os 
aplicativos profissionais mais populares e 
controles personalizáveis 

● 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 

● Recarregável com pilhas Li-Po que podem ser 
usadas durante o carregamento (porta de 
carregamento USB-C). 

● Alterne entre até três computadores pareados 
usando o botão Easy-Switch™. 

● O Logitech Flow permite o controle e o 
compartilhamento de arquivos entre diversos 
computadores.3 

● Emparelhe até seis produtos Logi Bolt com um 
receptor Logi Bolt.3 

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 Bateria Li-Po (500 mAh) recarregável por 

USB-C; 70 dias com carga completa 
Indicador de nível das pilhas Sim 
Rastreamento Sensor Darkfield 
DPI de rastreamento Valor nominal: 1.000; valores mínimo e máximo: 

200-4.000 DPI (incrementos de 50 DPI) 
Rolagem MagSpeed 
Lateralidade Direita 
Easy-Switch Sim/três canais 
Logitech Options  Sim - mouse habilitado para Options 
Logitech Flow Sim - mouse habilitado para Flow 
Peso do produto 141 g 
Dimensões do produto 124,9 mm H x 84,3 mm L x 51,5 mm P 
Peso total (com embalagem) 320 g 
Dimensões da embalagem 17,35 cm H x 5,8 cm W x 13,85 cm L 
Sustentabilidade Embalagem de papel Certificação FSC® 
Caixa de remessa mestre 4 PK  
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 Adesivo QSG na parte inferior do mouse 
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. 

 

MX MASTER 3 FOR BUSINESS 
MOUSE SEM FIO  
 
COMPATIBILIDADE 

Receptor USB Logi Bolt Tecnologia sem fio de baixa energia Bluetooth®  
● Windows® 10 ou posterior  
● macOS® 10.14 ou superior 
● Linux®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 ou posterior 
● macOS 10.15 ou superior 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS® 13.4 ou superior 
 

 
Código do produto Código de barras Região Cor 

910-006198 10097855169171 NAMR Grafite 
910-006199 50992060983315 EMEA Grafite 
910-006200 10097855169188 AP + LATAM Grafite 
910-006201 10097855169195 Taiwan, Coreia do Sul Grafite 
910-006202 69203779143111 China Grafite 
910-006203 4943765056362 Japão Grafite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Espessura mínimo de vidro: 4 mm. 
2. Os produtos sem fio Logi Bolt não farão pareamento com outros receptores USB da Logitech.  
3. Requer o software Logitech Options, disponível para download em www.logitech.com/options para Windows e macOS. 
4. As funções básicas do dispositivo serão suportadas sem a necessidade de drivers adicionais nas distribuições Chrome OS e Linux mais populares. 

 


