
 

 

แทร็กบอลล ์ERGO M575 
สาํหรบัธรุกจิ 
เมาสไ์รส้าย

 
 
ERGO M575 
สําหรับเมาสแ์ทร็กบอลแบบไรส้ายสําหรับธรุกจิพรอ้มการออกแ
บบที:ขบัเคลื:อนดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละการควบคมุดว้ยนิDวหวัแมม่อื
ที:งา่ยดาย 
ดว้ยการออกแบบตามหลกัวทิยาศาสตรแ์ละการควบคมุดว้ยนิDวหั
วแมม่อืที:งา่ย 
เมาสแ์ทร็กบอลลไ์รส้ายนีDไดร้ับการออกแบบเพื:อลดการเคลื:อนไ
หวมอื มอบความสบายหลายชั:วโมง 

เหมาะสําหรบั 
● คนที:ตอ้งการลดการเคลื:อนไหวขอ้มอืและมอื 
● คนที:ประสบความไมส่บาย 
● คนที:ตอ้งการความสบายนานนับชั:วโมงขณะใชค้อมพวิเตอร ์
● คนที:ทํางานบนพืDนที:ขนาดเล็ก 

ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์
● เมาสข์นาดมาตรฐานสําหรับคนถนัดขวา 
● ควบคมุนิDวหวัแมม่อืไดง้า่ยโดยไมม่แีรงเสยีดทานเพื:อความแ
มน่ยําและการตอบสนองที:ยอดเยี:ยม 

● ปุ่ มไปขา้งหนา้และยอ้นกลบัขนาดใหญเ่อืDอมถงึงา่ย  
● นําทางไดง้า่ยระหวา่งเอกสารหรอืแท็บเบราวเ์ซอร ์
● ขนาดกะทดัรัดเหมาะสําหรับที:ทํางานขนาดเล็ก 
● ปุ่ มปรับแตง่ได ้3 ปุ่ ม1 
● ไรส้ายพรอ้มวธิกีารเชื:อมตอ่ 2 วธิ:ี ตวัรับสญัญาณ USB Logi 

Bolt และเทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํ:า 
● Logi Bolt คอืโหมดความปลอดภยั 1 ระดบัความปลอดภยั 4 
และตวัรับสญัญาณ Logi Bolt USB 
เป็นแบบพรอ้มใชง้านโดยไมต่อ้งปรับตั Dงคา่ซึ:งมกีารจับคูม่าก่
อนลว่งหนา้แลว้2 

● ชิDนสว่นพลาสตกิในแทร็กบอล ERGO M575 
สําหรับธรุกจิประกอบดว้ยพลาสตกิที:ถกูผลติขึDนจากเหลา่พล
าสตกิที:ผา่นการใชง้านโดยผูบ้รโิภคมาแลว้ กลา่วคอืกราไฟ 
50% และออฟไวท ์21% 

 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
การรับรอง ระดบัโลก (จัดหาใหต้ามคําขอ) 
ความเขา้กนัได ้ ดตูารางดา้นหลงั 
การเชื:อมตอ่ไรส้าย Logi Bolt, Bluetooth 
ระยะการเชื:อมตอ่ไรส้าย 10 เมตร 
อายกุารใชง้าน 10 ลา้นคลกิ 
ความน่าเชื:อถอื MTTF > 150K ชั:วโมง 

ระยะเวลาเฉลี:ยกอ่นสว่นประกอบไฟฟ้าเสยีหาย 

การรับประกนั การรับประกนัฮารด์แวรแ์บบจํากดั 2 ปี 
แบตเตอรี: AA 1 กอ้น: สงูสดุ 18 เมื:อใชก้บัตวัรับสญัญาณ USB Logi 

Bolt ที:ใหม้า และสงูสดุ 20 เดอืนเมื:อใชก้บัเทคโนโลย ี
Bluetooth พลงังานตํ:า3 

ไฟสถานะแบตเตอรี: ใช ่
การตดิตาม ลื:นไหล 
DPI การตดิตาม คา่ที:กําหนด: 380-4000 
การเลื:อน ตวัเขา้รหสัเชงิกล 
ความถนัดมอื ขวา 
Easy-Switch ใช ่/ 2 ชอ่ง 
Logitech Options  ใช ่
Logitech Flow ไม ่
นํDาหนักผลติภณัฑ ์ 145 กรัม 
ขนาดผลติภณัฑ ์ สงู 134 มม. x กวา้ง 100 มม. x ลกึ 48 มม. 
นํDาหนักรวมพรอ้มบรรจภุณัฑ ์ 210 กรัม 
ขนาดบรรจภุณัฑ ์ สงู 16 ซ.ม. x กวา้ง 5.1 ซ.ม. x ยาว 10.65 ซ.ม. 
ความยั:งยนื พลาสตกิกราไฟท:์ 

วตัถดุบิที:ผลติจากวสัดรุไีซเคลิที:ผา่นการรับรอง 50%4 
พลาสตกิออฟไวท ์
วตัถดุบิที:ผลติจากวสัดรุไีซเคลิที:ผา่นการรับรอง 21%4 
บรรจภุณัฑก์ระดาษ: ผา่นการรับรองสําหรับ Fuze® 

หน่วยผูข้นสง่มาสเตอร ์ 4PK สําหรับ LA, NAMR; 10PK สําหรับทกุที:  
อณุหภมูใินการจัดเกบ็ -5 ถงึ 45 °C 
อณุหภมูใินการทํางาน 0 ถงึ 40°C 
ซอฟตแ์วร ์ Logitech Options มฟัีงกช์นัของ Logitech Flow สําหรับ 

Windows และ macOS (สว่นเสรมิ) 
ตําแหน่งคูม่อืการใชง้าน แทรก 
การปรับใชโ้ดยรวมสําหรับผูด้แูลระบบไอท ี อพัเดตเฟิรม์แวรข์องอปุกรณ ์(DFUs); แอป Logitech 
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ความเขา้กนัได ้
ตวัรบัสญัญาณ USB Logi Bolt เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํJา  
● Windows® 10 หรอืใหมก่วา่  
● macOS® 10.14 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

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

● iPadOS® 13.4 หรอืใหมก่วา่ 

 
หมายเลขชิDนสว่น บารโ์คด้ ภมูภิาค ส ี

910-006197 097855167361 AMR กราไฟท ์
910-006437 097855169785 AMR ออฟไวท ์
910-006221 5099206096547 EMEA กราไฟท ์
910-006438 5099206099180 EMEA ออฟไวท ์
910-006222 097855167378 AP กราไฟท ์
910-006439 097855169792 AP ออฟไวท ์
910-006223 097855167385 ไตห้วนั เกาหลใีต ้ กราไฟท ์
910-006440 097855169808 ไตห้วนั เกาหลใีต ้ ออฟไวท ์
910-006224 6920377913830 จนี กราไฟท ์
910-006441 6920377914479 จนี ออฟไวท ์
910-006225 4943765055662 ญี:ปุ่ น กราไฟท ์
910-006442 4943765056607 ญี:ปุ่ น ออฟไวท ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


