
 

 

ชุดคอมโบคยีบ์อรด์และเมาสไ์รส้ายข ั7
นสงู MK545 
ชดุคอมโบเมาสแ์ละคยีบ์อรด์ไรส้าย
 

 
 
คยีบ์อรด์และเมาสไ์รส้ายที6ใหค้วามคุน้เคย ความแมน่ยํา 
และความสบายสําหรับผูใ้ช ้
รวมถงึความสามารถในการตอ่และใชไ้ดท้นัทสีําหรับไอท ี

เหมาะสําหรบั 
ผูท้ี6ตอ้งการคณุสมบตัขิั Hนสงูในชดุคอมโบที6ใหท้ั Hงความสบายจาก
เมาสโ์คง้เวา้ และความคุน้เคยจากคยีบ์อรด์ขนาดมาตรฐาน 

ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์
คยีบ์อรด์ 
● ดไีซนค์ยีบ์อรด์ที6คุน้เคย  
● ปุ่ ม F ปรับแตง่ได◌1้ 
● ดไีซนก์นันํHาหก2 
● รปูทรงและสมัผัสปุ่ มที6คุน้เคย เงยีบราวเสยีงกระซบิ 
● ความสงูที6ปรับได ้3 ระดบั 
● ปุ่ มพเิศษ: สว่นควบคมุเพลง, ปุ่ มตั Hงโปรแกรมได1้ 
● ที6วางพักฝ่ามอืและแป้นตวัเลขในตวั 
● สกรนีปุ่ มทนการขดูขดี 
 
เมาส ์
● ขนาดมาตรฐาน 
● ปุ่ มเมาสต์ั Hงโปรแกรมได ้5 ปุ่ ม1 
● เซน็เซอรต์ดิตามแบบออปตคิอล 1000 DPI ความแมน่ยําสงู 
● การเลื6อนบรรทดัตอ่บรรทดั 
● ลอ้เลื6อนซา้ยขวาสําหรับการเลื6อนไปดา้นขา้ง 
 
คยีบ์อรด์และเมาส ์
● เทคโนโลยไีรส้าย Logitech Unifying ผา่นตวัรับสญัญาณ 

USB Logitech Unifying  
● สวติชเ์ปิด/ปิด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณุลกัษณะเฉพาะ 
การรับรอง ระดบัโลก (จัดหาใหต้ามคําขอ) 
ความเขา้กนัได ้ Windows® 7, 8, 10 หรอืใหมก่วา่ 

Chrome OS™ 
การเชื6อมตอ่ไรส้าย เทคโนโลยไีรส้าย Logitech Unifying ผา่นตวัรับสญัญาณ 

USB Unifying 
ระยะการเชื6อมตอ่ไรส้าย 10 เมตร 
อายกุารใชง้าน กดแป้นพมิพ/์คลกิ 10 ลา้นครั Hง 
ความน่าเชื6อถอื MTTF > 150K ชั6วโมง 

ระยะเวลาเฉลี6ยกอ่นสว่นประกอบไฟฟ้าเสยีหาย 

การรับประกนั สหรัฐอเมรกิาและเอเชยีแปซฟิิก 1 ปี 
ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และญี6ปุ่ น 2 ปี 

แบตเตอรี6คยีบ์อรด์ AA จํานวน 2 กอ้น 36 เดอืน3 
ไฟสถานะแบตเตอรี6ของคยีบ์อรด์ ใช ่
เคา้โครงคยีบ์อรด์ ดดูา้นหลงั 
ขนาดคยีบ์อรด์ ขนาดมาตรฐาน 
จํานวนปุ่ ม 107 
แป้นตวัเลข ใช ่(10 ปุ่ ม) 
การพมิพ ์ พลนัเจอร ์
ขาเอยีง ใช ่
มมุเอยีง ธรรมชาต,ิ 4° และเอยีง 8° 
ปุ่ มแบ็คไลท ์ ไม ่
Caps Lock แบบสอ่งสวา่ง ใช ่
Num Lock แบบสอ่งสวา่ง ไม ่
คยีบ์อรด์ Easy-Switch ไม ่
แบตเตอรี6ของเมาส ์ AA จํานวน 2 กอ้น 18 เดอืน3 

ไฟสถานะแบตเตอรี6ของเมาส ์ ใช ่
การตดิตามของเมาส ์ ออปตคิอลความแมน่ยําสงู 
DPI การตดิตามของเมาส ์ 1000 
การเลื6อนของเมาส ์ ลกูกลิHง 
ความถนัดมอืของเมาส ์ ขวา 
เมาส ์Easy-Switch ไม ่
Logitech Options  ใช ่- คยีบ์อรด์และเมาสท์ี6รองรับ Options 
Logitech Flow ไม ่
นํHาหนักผลติภณัฑ ์ คยีบ์อรด์ 805 กรัม, เมาส ์73.5 กรัม 
ขนาดผลติภณัฑ ์ คยีบ์อรด์ สงู 24 มม. × กวา้ง 193.5 มม. × ยาว 457.3 มม. 

เมาส ์สงู 11.5 มม. × กวา้ง 61.8 มม. × ลกึ 39.2 มม. 
นํHาหนักรวมพรอ้มบรรจภุณัฑ ์ 1,199 กรัม 
ขนาดบรรจภุณัฑ ์ สงู 200 มม. × กวา้ง 480 มม. × ยาว 530 มม. 
ความยั6งยนื ไมร่ะบ ุ
หน่วยผูข้นสง่มาสเตอร ์ 4 
อณุหภมูใินการจัดเกบ็ -5 ถงึ 45 °C 
อณุหภมูใินการทํางาน 0 ถงึ 40°C 
ซอฟตแ์วร ์ Logitech Options สําหรับ Windows® และ macOS® 

(ตวัเลอืก) 
ตําแหน่งคูม่อืการใชง้าน แทรก 
การปรับใชโ้ดยรวมสําหรับผูด้แูลระบบไอท ี อพัเดตเฟิรม์แวรข์องอปุกรณ ์(DFUs); แอป Logitech 

Options 
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หมายเลขชิHนสว่น บารโ์คด้ เคา้โครงคยีบ์อรด์ ส ี
920-008671 097855137265 US กราไฟท ์
920-008672 097855137272 FRC กราไฟท ์
920-008673 097855137289 ESP กราไฟท ์
920-008674 097855137296 PTB กราไฟท ์
920-008675 5099206077379  DEU กราไฟท ์
920-008676 5099206077386 UK กราไฟท ์
920-008677 5099206077393 CH กราไฟท ์
920-008678 5099206077409 NLB กราไฟท ์
920-008679 5099206077416 ITA กราไฟท ์
920-008680 5099206077423 ESP กราไฟท ์
920-008682 097855137302 US กราไฟท ์
920-008683 5099206077447 PAN กราไฟท ์
920-008684 5099206077454 UK กราไฟท ์
920-008685 5099206077461 US INT'L กราไฟท ์
920-008686 5099206077478 RUS กราไฟท ์
920-008687 5099206077485 TUR กราไฟท ์
920-008688 5099206077492  CZE-SKY กราไฟท ์
920-008689 5099206077508 HEB กราไฟท ์
920-008690 5099206077515 HUN กราไฟท ์
920-008691 6920377907648 US กราไฟท ์
920-008692 5099206077522 HRV-SLV กราไฟท ์
920-008693 5099206077539 ARA (102) กราไฟท ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตอ้งการ Logitech Options ดาวนโ์หลดไดสํ้าหรับ Windows 10 หรอืใหมก่วา่, macOS 10.14 หรอืใหมก่วา่ 
2. **ผา่นการทดสอบภายใตส้ภาวะที6จํากดั (ของเหลวหกใสไ่มเ่กนิ 60 มล.) อยา่นําเอาคยีบ์อรด์ไปแชใ่นของเหลว 
3. อายกุารใชง้านแบตเตอรี6อาจแตกตา่งกนัไปขึHนอยูก่บัสภาวะการใชง้านและการประมวลผล 
4. ระยะการเชื6อมตอ่ไรส้ายอาจแตกตา่งกนัไป ขึHนอยูก่บัสภาวะการใชง้านและการตั Hงคา่คอมพวิเตอร ์

 


