
 

 

MX Anywhere 3 สาํหรบัธรุกจิ 
เมาสไ์รส้าย 

 
 
MX Anywhere 3 
สําหรับธรุกจิที5มคีวามอเนกประสงคส์งูสดุและประสทิธภิาพที5โด
ดเดน่ 
เป็นเมาสข์นาดกะทดัรัดที5ออกแบบมาสําหรับการทํางานเคลื5อน
ที5 ไมว่า่ที5บา้น สํานักงาน คาเฟ่ หรอืเลานจใ์นสนามบนิ 

เหมาะสําหรบั 
นักเขยีนโคด้ นักสรา้งสรรค ์นักวเิคราะหแ์ละคนอื5น ๆ 
ที5ตอ้งการการลากเมาสท์ี5แมน่ยํา 
การเลื5อนอยา่งรวดเร็วในเมาสข์นาดกะทดัรัดพกพาได ้

ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์
● เมาสข์นาดมาตรฐานสําหรับคนถนัดขวา 
● MagSpeed™ Electromagnetic Scroll Wheel จะเลื5อน 

1,000 
บรรทดัตอ่วนิาทดีว้ยการเลื5อนเกอืบเงยีบและลอ้เลื5อนเงยีบเป็
นพเิศษ 

● เซน็เซอร ์Logitech Darkfield™ 
ชว่ยใหค้ณุจากไดใ้นเกอืบทกุพืSนผวิ แม ้แตก่ระจก1 

ดว้ยความแมน่ยํา 4000 DPI ดทีี5สดุในขณะนีS 
● 4 ปุ่ มแบบปรับแตง่ได2้ 

รวมถงึโปรไฟลก์ารควบคมุเมาสท์ี5กําหนดไวล้ว่งหนา้2 

สําหรับแอปธรุกจิยอดนยิมรวมถงึการควบคมุที5ปรับแตง่ได ้
● ไรส้ายพรอ้มวธิกีารเชื5อมตอ่ 2 วธิ:ี ตวัรับสญัญาณ USB Logi 

Bolt และเทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํ5า 
● Logi Bolt คอืโหมดความปลอดภยั 1 ระดบัความปลอดภยั 4 
และตวัรับสญัญาณ Logi Bolt USB 
เป็นแบบพรอ้มใชง้านโดยไมต่อ้งปรับตั Sงคา่ซึ5งมกีารจับคูม่าก่
อนลว่งหนา้แลว้3 

● สามารถชารจ์ใหมไ่ดด้ว้ยแบตเตอรี5 Li-Po 
ที5สามารถใชง้านไดใ้นขณะชารจ์ (พอรต์ชารจ์ USB-C) 

● สลบัเปลี5ยนระหวา่งคอมพวิเตอรท์ี5จับคูส่งูสดุ 3 
เครื5องโดยใชปุ้่ ม Easy-Switch™ 

● Logitech Flow 
ชว่ยใหส้ามารถควบคมุและแชรไ์ฟลข์า้มคอมพวิเตอรแ์ละระบ
บปฏบิตักิารได2้ 

● จับคูผ่ลติภณัฑ ์Logi Bolt กบัตวัรับสญัญาณ Logi Bolt 1 
ตวัไดส้งูถงึ 6 ชิSน2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
การรับรอง ระดบัโลก (จัดหาใหต้ามคําขอ) 
ความเขา้กนัได ้ ดตูารางดา้นหลงั 
การเชื5อมตอ่ไรส้าย Logi Bolt, Bluetooth 
ระยะการเชื5อมตอ่ไรส้าย 10 เมตร 
อายกุารใชง้าน 10 ลา้นคลกิ 
ความน่าเชื5อถอื MTTF > 150K ชั5วโมง 

ระยะเวลาเฉลี5ยกอ่นสว่นประกอบไฟฟ้าเสยีหาย 

การรับประกนั การรับประกนัฮารด์แวรแ์บบจํากดั 2 ปี 
แบตเตอรี5 แบตเตอรี5 Li-Po (500 mAh) แบบชารจ์ไฟไดด้ว้ยหวัชารจ์ 

USB-C ใชง้านได ้70 วนัเมื5อชารจ์เต็ม 
ไฟสถานะแบตเตอรี5 ใช ่
การตดิตาม เซน็เซอร ์Darkfield 
DPI การตดิตาม คา่ที5กําหนด: 1000 dpi; คา่ตํ5าสดุและสงูสดุ: 200-4000 dpi 

(เพิ5มขึSน 50 dpi) 
การเลื5อน MagSpeed 
ความถนัดมอื ขวา 
Easy-Switch  ใช ่/ 3 ชอ่ง 
Logitech Options  ใช ่- เมาสท์ี5รองรับ Options 
Logitech Flow ใช ่- เมาสท์ี5รองรับ Flow 
นํSาหนักผลติภณัฑ ์ 101 กรัม 
ขนาดผลติภณัฑ ์ สงู 100.5 มม. x กวา้ง 65 มม. x ลกึ 34.4 มม. 
นํSาหนักรวมพรอ้มบรรจภุณัฑ ์ 220 กรัม 
ขนาดบรรจภุณัฑ ์ 4 PK: สงู 5.5 ซ.ม. x กวา้ง 11.55 ซ.ม. x ยาว 15.75 ซ.ม. 

10 PK: สงู 25.1 ซ.ม. x กวา้ง 5.8 ซ.ม. x ยาว 15.75 ซ.ม. 
ความยั5งยนื บรรจภุณัฑก์ระดาษ: ผา่นการรับรองสําหรับ Fuze® 
หน่วยผูข้นสง่มาสเตอร ์ 4 PK, 10 PK 
อณุหภมูใินการจัดเกบ็ -5 ถงึ 45 °C 
อณุหภมูใินการทํางาน 0 ถงึ 40°C 
ซอฟตแ์วร ์ Logitech Options มฟัีงกช์นัของ Logitech Flow สําหรับ 

Windows และ macOS (สว่นเสรมิ) 
ตําแหน่งคูม่อืการใชง้าน สตกิเกอร ์QSG ดา้นลา่งเมาส ์
การปรับใชโ้ดยรวมสําหรับผูด้แูลระบบไอท ี อพัเดตเฟิรม์แวรข์องอปุกรณ ์(DFUs); แอป Logitech 

Options 
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ความเขา้กนัได ้
ตวัรับสญัญาณ USB Logi Bolt เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานตํIา  
● Windows® 10 หรอืใหมก่วา่  
● macOS® 10.14 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 หรอืใหมก่วา่ 
● macOS 10.15 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS® 13.4 หรอืใหมก่วา่ 

 
หมายเลขชิSนสว่น บารโ์คด้ ภมูภิาค ส ี

910-006204 10097855169201 NAMR กราไฟท ์
910-006215 10097855169232 NAMR เพลเกรย ์
910-006205 50992060983414 EMEA กราไฟท ์
910-006216 50992060983513 EMEA เพลเกรย ์
910-006206 10097855169218 AP + LATAM กราไฟท ์
910-006217 10097855169249 AP + LATAM เพลเกรย ์
910-006207 10097855169225 ไตห้วนั เกาหลใีต ้ กราไฟท ์
910-006218 10097855169256 ไตห้วนั เกาหลใีต ้ เพลเกรย ์
910-006208 69203779143210 จนี กราไฟท ์
910-006219 6920377914332 จนี เพลเกรย ์
910-006209 4943765056379 ญี5ปุ่ น กราไฟท ์
910-006220 4943765056386 ญี5ปุ่ น เพลเกรย ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความหนาของกระจกอยา่งนอ้ย 4 มม. 
2. ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร ์Logitech Options ซึ5งมใีหด้าวนโ์หลดที5 logitech.com/options สําหรับ Windows และ macOS 
3. ผลติภณัฑไ์รส้าย Logi Bolt จะไมจั่บคูก่บัตวัรับสญัญาณ USB Logitech อื5น ๆ 
4. ฟังกช์นัพืSนฐานของอปุกรณจะไดรั้บการรองรับโดยไมต่อ้งมไีดรเวอรเ์พิ5มเตมิใน Chrome OS และรุน่ Linux ที5ยอดนยิมสว่นใหญ ่

 
 


