
 

 

คยีบ์อรด์แบบแยก ERGO K860 
สาํหรบัธรุกจิ 
คยีบ์อรด์ไรส้าย

 
 
คยีบ์อรด์ตามหลกัการวทิยาศาสตรท์างการยศาสตร ์
ซึ:งสง่เสรมิประสบการณก์ารพมิพท์ี:ผอ่นคลายและเป็นธรรมชาติ
มากขึHน 
ซึ:งออกแบบมาสําหรับการใชง้านไดอ้ยา่งสบายหลายชั:วโมง 

เหมาะสําหรบั 
ผูท้ี:รูส้กึไมส่บายตวัและผูท้ี:ตอ้งการคงความสบายขณะทํางานเป็
นเวลานานโดยใชค้อมพวิเตอร ์

ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์
● คยีบ์อรด์ขนาดมาตรฐาน กรอบคยีแ์ยกโคง้ 
● แป้นตวัเลขในตวั ปุ่ มลกูศร ไฟแสดงสถานะ cap lock 
● การพมิพท์ี:เงยีบเป็นพเิศษ 
● หมอนรองฝ่ามอื 3 ชั Hนในตวั 
● ปิดเสยีงไมโครโฟน1 แปลงเสยีงพดูเป็นขอ้ความและปุ่ ม F 
อื:น ๆ แบบปรับแตง่ได2้ 

● ไรส้ายพรอ้มวธิกีารเชื:อมตอ่ 2 วธิ:ี ตวัรับสญัญาณ USB Logi 
Bolt และเทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํ:า 

● Logi Bolt คอืโหมดความปลอดภยั 1 ระดบัความปลอดภยั 4 
และตวัรับสญัญาณ Logi Bolt USB 
เป็นแบบพรอ้มใชง้านโดยไมต่อ้งปรับตั Hงคา่ซึ:งมกีารจับคูม่าก่
อนลว่งหนา้แลว้3 

● สลบัเปลี:ยนระหวา่งคอมพวิเตอรท์ี:จับคูส่งูสดุ 3 
เครื:องโดยใชปุ้่ ม Easy-Switch™ 

● จับคูผ่ลติภณัฑ ์Logi Bolt กบัตวัรับสญัญาณ Logi Bolt 1 
ตวัไดส้งูถงึ 6 ชิHน2 

 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
การรับรอง ระดบัโลก (จัดหาใหต้ามคําขอ) 

ผา่นการรับรองทางการยศาสตรโ์ดย United States 
Ergonomics™ 

ความเขา้กนัได ้ ดตูารางดา้นหลงั 
การเชื:อมตอ่ไรส้าย Logi Bolt, Bluetooth 
ระยะการเชื:อมตอ่ไรส้าย 10 เมตร 
อายกุารใชง้าน กดแป้นพมิพ ์10 ลา้นครั Hง 
ความน่าเชื:อถอื MTTF > 150K ชั:วโมง 

ระยะเวลาเฉลี:ยกอ่นสว่นประกอบไฟฟ้าเสยีหาย 

การรับประกนั การรับประกนัฮารด์แวรแ์บบจํากดั 2 ปี 
แบตเตอรี: แบตเตอรี: AAA 2 กอ้น ใชง้านไดส้งูสดุ 24 เดอืน 
ไฟสถานะแบตเตอรี: ใช ่
เคา้โครง ดตูารางดา้นหลงั 
ขนาดคยีบ์อรด์ ขนาดมาตรฐาน 
จํานวนปุ่ ม 109 
แป้นตวัเลข ใช ่/ 10 ปุ่ ม 
การพมิพ ์ Perfect Stroke 
ขาเอยีง ใช ่
มมุเอยีง 0°, -4° และ -7° 
ปุ่ มแบ็คไลท ์ ไม ่
Caps Lock แบบสอ่งสวา่ง ใช ่
Num Lock แบบสอ่งสวา่ง ไม ่
Easy-Switch  ใช ่/ 3 ชอ่ง 
Logitech Options  ใช ่- คยีบ์อรด์ที:รองรับ Options  
Logitech Flow ใช ่– เขา้กนัไดก้บัเมาสท์ี:รองรับ Flow 
นํHาหนักผลติภณัฑ ์ 1160 กรัม 
ขนาดผลติภณัฑ ์ สงู 233 มม. x กวา้ง 456 มม. x ลกึ 48 มม. 
นํHาหนักรวมพรอ้มบรรจภุณัฑ ์ 1600 กรัม 
ขนาดบรรจภุณัฑ ์ สงู 5.8 ซ.ม. x กวา้ง 25.1 ซ.ม. x ยาว 49.4 ซ.ม. 
ความยั:งยนื พลาสตกิกราไฟท:์ 

วตัถดุบิที:ผลติจากวสัดรุไีซเคลิที:ผา่นการรับรอง 71%4 
บรรจภุณัฑก์ระดาษ: ผา่นการรับรองสําหรับ Fuze® 

หน่วยผูข้นสง่มาสเตอร ์ 4 PK 
อณุหภมูใินการจัดเกบ็ -5 ถงึ 45 °C 
อณุหภมูใินการทํางาน 0 ถงึ 40°C 
ซอฟตแ์วร ์ Logitech Options มฟัีงกช์นัของ Logitech Flow 

สําหรับ Windows และ macOS (สว่นเสรมิ) 
ตําแหน่งคูม่อืการใชง้าน QSG บนกลอ่ง (ดา้นในของกลอ่ง) 
การปรับใชโ้ดยรวมสําหรับผูด้แูลระบบไอท ี อพัเดตเฟิรม์แวรข์องอปุกรณ ์(DFUs); แอป Logitech 

Options 
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คยีบ์อรด์แบบแยก ERGO K860 
สาํหรบัธรุกจิ 
คยีบ์อรด์ไรส้าย  
 
ความเขา้กนัได ้
ตวัรบัสญัญาณ USB Logi Bolt เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํIา  
● Windows® 10 หรอืใหมก่วา่  
● macOS® 10.14 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10 หรอืใหมก่วา่ 
● macOS 10.15 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 หรอืใหมก่วา่ 
● iOS® 14 หรอืใหมก่วา่ 
● Android™ 8 หรอืสงูกวา่ 

 
หมายเลขชิHนสว่น บารโ์คด้ เคา้โครง ส ี

920-010175 097855166081 องักฤษแบบอเมรกิา (Qwerty) กราไฟท ์
920-010344 097855167699 โปรตเุกส (Qwerty) กราไฟท ์
920-010345 5099206097063 เยอรมนั (Qwerty) กราไฟท ์
920-010346 5099206097070 ฝรั:งเศส (Azerty) กราไฟท ์
920-010347 5099206097087 สวสิ (Qwerty) กราไฟท ์
920-010349 5099206097100 อติาล ี(Qwerty) กราไฟท ์
920-010350 5099206097117 สเปนแบบยโุรป (Qwerty) กราไฟท ์
920-010343 097855167682 สเปนแบบลาตนิ (Qwerty) กราไฟท ์
920-010348 5099206097094 แพนนอรด์กิ (Qwerty) กราไฟท ์
920-010351 5099206097124 องักฤษแบบสหราชอาณาจักร (Qwerty) กราไฟท ์
920-010352 5099206097131 องักฤษนานาชาต ิ(อเมรกิา) กราไฟท ์
920-010354 5099206097155 ตรุก ี(Qwerty) กราไฟท ์
920-010355 5099206097162 อารบกิ (Qwerty) กราไฟท ์
920-010353 5099206097148 รัสเซยี (Qwerty) กราไฟท ์
920-010356 097855167705 องักฤษแบบอเมรกิา - ภมูภิาค AP กราไฟท ์
920-010358 097855167729 เกาหล ี กราไฟท ์
920-010359 6920377913892 องักฤษแบบอเมรกิา – จนี กราไฟท ์
920-010357 097855167712 จนี - แบบดั Hงเดมิ กราไฟท ์
920-010360 4943765055938 ญี:ปุ่ น กราไฟท ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร ์Logitech Options ซึ:งมใีหด้าวนโ์หลดที: logitech.com/options สําหรับ Windows และ macOS แอปการประชมุทางวดิโีอไมส่ามารถทํางานในเบืHองหลงัได ้
2. ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร ์Logitech Options ซึ:งมใีหด้าวนโ์หลดที: logitech.com/options สําหรับ Windows และ macOS 
3. ผลติภณัฑไ์รส้าย Logi Bolt จะไมจั่บคูก่บัตวัรับสญัญาณ USB Logitech อื:น ๆ 
4. ไมร่วมพลาสตกิของแผงวงจรพมิพ ์(PCB) และตวัเวน้ระยะแบบกาว   
5. ฟังกช์นัพืHนฐานของอปุกรณจะไดรั้บการรองรับโดยไมต่อ้งมไีดรเวอรเ์พิ:มเตมิใน Chrome OS และรุน่ Linux ที:ยอดนยิมสว่นใหญ ่

 


