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Lift for Business คอืเมาสแ์นวตั +งที9น่าสนใจ เขา้หางา่ย และใชง้านงา่ย 
เหมาะสําหรับผูท้ี9มมีอืขนาดเล็ก 
เมาสร์ุน่นี+ออกแบบมาเพื9อความสบายและสวสัดภิาพที9ดทีี9โตะ๊ทํางาน 
เพื9อชว่ยใหท้กุคนรูส้กีดขี ึ+นขณะทํางาน  

 
เหมาะสําหรบั  

● ผูเ้ชี9ยวชาญดา้นไอททีี9ตอ้งการการเชื9อมตอ่ไรส้ายที9ปลอดภยั 
และความสามารถในการปรับใชง้านไดจ้ากระยะไกล และจัดการ 
Logitech DFUs และ Logi Options+ 

● ผูใ้ชท้ี9ตอ้งการใชเ้มาสต์ามหลกัสรรีศาสตรแ์บบแนวตั +งเพื9อลดการเคลื9อน
ไหวขอ้มอืและมอืเพื9อความสบายตลอดทั +งวนั  

 
ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์ 

● วางมอืไวท้ี9องศาที9เหมาะสมที9 57° เพื9อความสบาย 

● การเลื9อนเมาสท์ี9แมน่ยําและรวดเร็วดว้ย SmartWheel  

● สรา้งมาเพื9อองคก์รใหญ ่- มจีัดจําหน่ายทั9วโลกและผา่นการรับรองในกวา่ 
100+ ประเทศ, มกีารรับประกนัแบบจํากดั 2 ปีสําหรับฮารด์แวร,์ 
การสนับสนุนสําหรับผูเ้ชี9ยวชาญดา้นไอทแีละผูใ้ชธ้รุกจิ 

● ผา่นการรับรองทางสรรีศาสตร ์- Lift ไดร้ับการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ 
และรับรองตามหลกัเกณฑท์ี9กําหนดโดยนักกายภาพบําบดัชั +นนํา 

● ปุ่ มดา้นขา้งปรับแตง่ไดเ้ขา้ถงึงา่ย 4 ปุ่ ม1 

● ไรส้ายพรอ้มวธิกีารเชื9อมตอ่สองวธิ:ี ตวัรับสญัญาณ USB Logi Bolt, 
เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํ9า  

● Logi Bolt คอืโหมดความปลอดภยั 1 ระดบัความปลอดภยั 4 
และตวัรับสญัญาณ Logi Bolt USB 
ไดจ้ับคูไ่วล้ว่งหนา้พรอ้มใชง้านตั +งแตแ่กะกลอ่ง2 

● อายแุบตเตอรี9 24 เดอืนดว้ยแบตเตอรี9 AA กอ้นเดยีว3 

คณุลกัษณะเฉพาะ 

การรับรอง ระดบัโลก (จัดหาใหต้ามคําขอ) 
ความเขา้กนัได ้ ดดูา้นหลงั 
การเชื9อมตอ่ไรส้าย Logi Bolt, Bluetooth 
ระยะการเชื9อมตอ่ไรส้าย 10 เมตร 
อายกุารใชง้าน 5 ลา้นคลกิ 
ความน่าเชื9อถอื MTTF > 150K ชั9วโมง 

ระยะเวลาเฉลี*ยกอ่นสว่นประกอบไฟฟ้าเสยีหาย 

การรับประกนั การรับประกนัฮารด์แวรแ์บบจํากดั 2 ปี 
แบตเตอรี9 พรอ้มแบตเตอรี9 AA จํานวน 1 กอ้นใชง้านไดน้าน 

24 เดอืน 

ไฟสถานะแบตเตอรี9 ไม ่
การตดิตาม ความแมน่ยํา 
DPI การตดิตาม 4000 
การเลื9อน SmartWheel 
ความถนัดมอื มตีวัเลอืกสําหรับผูถ้นัดซา้ยและขวา 
Easy-Switch ไม ่
Logi Options+ ใช ่ 
Logitech Flow ใช ่
นํ+าหนักผลติภณัฑ ์ 125 กรัม 
ขนาดผลติภณัฑ ์ 71 มม. (ส) × 70 มม. (ก) × 108 มม. (ย) 
นํ+าหนักรวมพรอ้มบรรจภุั
ณฑ ์

190 กรัม 

ความยั9งยนื ชิ+นสว่นพลาสตกิในเมาส ์Lift 
ประกอบดว้ยพลาสตกิรไีซเคลิที9ผา่นการบรโิภคแลว้
ที9ผา่นการรับรอง ซึ9งมสีดัสว่น 70% 
สําหรับสอีอฟไวท ์และ 54% สําหรับสกีราไฟท ์
เพื9อมอบชวีติที9สองใหก้บัพลาสตกิที9ส ิ+นสดุอายกุารใ
ชง้านจากอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสเ์ครื9องเกา่ 
และชว่ยลดรอยเทา้คารบ์อน4  

ขนาดบรรจภุณัฑ ์ 16.6 ซม.(ส) × 12.9 ซม.(ก) × 18.1 ซม.(ย) 

หน่วยผูข้นสง่มาสเตอร ์ ผูข้นสง่มาสเตอร ์4 PK 
อณุหภมูใินการจัดเกบ็ -5 ถงึ 45 °C 
อณุหภมูใินการทํางาน 0 ถงึ 40°C 
ซอฟตแ์วร ์ Logi Options+ ใชไ้ดใ้น Windows และ macOS 

เพื9อปรับแตง่ปุ่ มใหทํ้างานไดเ้ร็วและมปีระสทิธภิาพ
มากขึ+น เชน่ เดนิหนา้/ยอ้นกลบัหรอืคดัลอก/วาง 

ตําแหน่งคูม่อืการใชง้าน คําแนะนํามอียูภ่ายในกลอ่ง 
การปรับใชโ้ดยรวมสําหรั
บผูด้แูลระบบไอท ี

การอปัเดตเฟิรม์แวรข์องอปุกรณ ์(DFU)  
Logi Options+ 
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ความเขา้กนัได ้
ตวัรบัสญัญาณ USB Logi Bolt เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํ1า  
● Windows® 10, 11 หรอืใหมก่วา่ 
● macOS® 10.10 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 หรอืใหมก่วา่ 
● macOS 10.15 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 หรอืใหมก่วา่5 
● Android™ 8.0 หรอืใหมก่วา่5 

 
หมายเลขชิ+นสว่น บารโ์คด้ ภมูภิาค ส ี

910-006491 097855170958 SAMR กราไฟท ์ 
910-006492 097855170880 SAMR กราไฟท ์/ มอืซา้ย 
910-006493 097855170996 SAMR ออฟไวท ์
910-006494 5099206099838 EMEA กราไฟท ์ 
910-006495 5099206099876 EMEA กราไฟท ์/ มอืซา้ย 
910-006496 5099206099852 EMEA ออฟไวท ์
910-006497 097855170910 AP กราไฟท ์ 
910-006498 097855171009 AP ออฟไวท ์
910-006499 097855170804 ไตห้วนั, เกาหลใีต ้ กราไฟท ์ 
910-006500 097855170835 ไตห้วนั, เกาหลใีต ้ ออฟไวท ์
910-006501 6920377914639 จนี กราไฟท ์ 
910-006502 6920377914646 จนี ออฟไวท ์
910-006503 4943765056874 ญี9ปุ่ น กราไฟท ์

 
1. ตอ้งการซอฟตแ์วร ์Logi Options+ (Windows 10 และ macOS 10.15 หรอืรุน่ใหมก่วา่) 
2. ผลติภณัฑไ์รส้าย Logi Bolt จะไมจั่บคูก่บัตวัรับสญัญาณ USB Logitech อืDน ๆ  
3. อายกุารใชง้านแบตเตอรีDอาจแตกตา่งกนัไป ขึLนอยูก่บัสภาวะของผูใ้ชแ้ละการประมวลผล 
4. ไมร่วมบรรจภุณัฑ,์ แผงวงจรพมิพ ์(PCB) 
5. รองรับฟังกช์นัพืLนฐานของอปุกรณโ์ดยไมต่อ้งใชซ้อฟตแ์วรสํ์าหรับระบบอืDนทีDไมใ่ช ่Windows และ macOS 

 


