
 

 

แทร็กบอลลไ์รส้ายข ั1นสงู MX Ergo 
เมาสไ์รส้าย
 

 
 
MX Ergo 
คอืเมาสแ์ทร็กบอลลท์ี4จะมอบประสบการณก์ารใชง้านเหนอืระดบั
ใหก้บัผูใ้ช ้
เหมาะสําหรับผูท้ี4ช ื4นชอบแทร็กบอลลแ์ละผูท้ี4สนใจการใชง้านตา
มหลกัการยศาสตร ์
โดยมจีดุเดน่ที4บานพับปรับไดเ้พื4อความสบายสว่นตวัที4มั4นคง 

เหมาะสําหรบั 
● ผูท้ี4ตอ้งการบรรเทาอาการกลา้มเนืJอตงึและความสบายมากขึJ
นในขณะทํางาน 

● ผูท้ี4ตอ้งการลดการเคลื4อนไหวขอ้มอืและมอื 

ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์
● เหมาะสําหรับพืJนที4ทํางานที4คบัแคบและโตะ๊ทํางานที4ยุง่เหยงิ 
● ปรับเอนไดต้ั Jงแต ่0° หรอื 20° 
ชว่ยปรับทา่ทางขอ้มอืและปลายแขน 

● แทร็กบอลลล์ดความเมื4อยลา้ของกลา้มเนืJอที4มอื ขอ้มอื 
และปลายแขนถงึ 20% เมื4อเทยีบกบัเมาสป์กต ิ

● ปุ่ มโหมดความแมน่ยํา (DPI) 
สลบัไปมาระหวา่งโหมดความแมน่ยําและการเลื4อนเร็ว 

● ปุ่ มตั Jงโปรแกรมได ้6 ปุ่ ม1 
● ม ี2 รปูแบบการเชื4อมตอ่: เทคโนโลยไีรส้าย Logitech 

Unifying ผา่นตวัรับสญัญาณ USB และเทคโนโลยไีรส้าย 
Bluetooth® Low Energy 

● สลบัไปมาระหวา่งคอมพวิเตอรท์ี4จับคูส่งูสดุ 2 
เครื4องไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
ชว่ยประหยดัทั Jงเวลาและการเคลื4อนไหว 

● รองรับ Logitech Flow1 

 
คณุลกัษณะเฉพาะ 
การรับรอง ระดบัโลก (จัดหาใหต้ามคําขอ) 
ความเขา้กนัได ้ ดดูา้นหลงั 
การเชื4อมตอ่ไรส้าย USB, Bluetooth 
ระยะการเชื4อมตอ่ไรส้าย 10 เมตร 
อายกุารใชง้าน 10 ลา้นคลกิ 
ความน่าเชื4อถอื MTTF > 150K ชั4วโมง 

ระยะเวลาเฉลี4ยกอ่นสว่นประกอบไฟฟ้าเสยีหาย 
การรับประกนั สหรัฐอเมรกิาและเอเชยีแปซฟิิก 1 ปี 

ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และญี4ปุ่ น 2 ปี 
แบตเตอรี4 แบตเตอรี4 Li-Po (500 mAh) ชารจ์ไฟไดด้ว้ย Micro-USB 

ชารจ์เต็มหนึ4งครั Jงใชง้านไดส้งูสดุ 4 เดอืน3 
ไฟสถานะแบตเตอรี4 ใช ่
การตดิตาม ออปตคิอล 
DPI การตดิตาม คา่ที4กําหนด: 380 DPI (สงูสดุ 4000)  

คา่ตํ4าสดุและสงูสดุ: 512-2048 DPI 
การเลื4อน ความแมน่ยําสงู 
ความถนัดมอื ขวา 
Easy-Switch ใช ่
Logitech Options  ใช ่
Logitech Flow ใช ่
นํJาหนักผลติภณัฑ ์ 164 กรัม 
ขนาดผลติภณัฑ ์ สงู 132.5 มม. × กวา้ง 99.8 มม. × ลกึ 51.4 มม. 
นํJาหนักรวมพรอ้มบรรจภุณัฑ ์ 471 กรัม 
ขนาดบรรจภุณัฑ ์ สงู 8.8 ซม. × กวา้ง 12.1 ซม. × ยาว 16 ซม. 
ความยั4งยนื บรรจภุณัฑก์ระดาษ: ผา่นการรับรองสําหรับ Fuze® 
หน่วยผูข้นสง่มาสเตอร ์ 4 
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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แทร็กบอลลไ์รส้ายข ั1นสงู 
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เมาสไ์รส้าย 
 
ความเขา้กนัได ้
ตวัรบัสญัญาณ USB Logitech Unifying เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth พลงังานตํMา  

● Windows® 7, 10 หรอืใหมก่วา่ 
● macOS 10.15 หรอืใหมก่วา่ 
● Linux®4 
● Chrome OS™4 

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

● iPadOS 13.45 หรอืใหมก่วา่ 

 
หมายเลขชิJนสว่น บารโ์คด้ ภมูภิาค ส ี

910-005178 097855133922 AMR กราไฟท ์
910-005179 5099206073081 EMEA กราไฟท ์
910-005180 097855132673 AP กราไฟท ์
910-005181 097855132680 AP กราไฟท ์
910-005182 6920377907044 AP กราไฟท ์

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตอ้งการ Logitech Options ดาวนโ์หลดไดสํ้าหรับ Windows 10 หรอืใหมก่วา่, macOS 10.14 หรอืใหมก่วา่ 
2. ระยะการเชื4อมตอ่ไรส้ายอาจแตกตา่งกนัไป ขึJนอยูก่บัสภาวะการใชง้านและการตั Jงคา่คอมพวิเตอร ์ 
3. อายกุารใชง้านแบตเตอรี4อาจแตกตา่งกนัไป ขึJนอยูก่บัสภาวะของผูใ้ชแ้ละการประมวลผล 
4. ChromeOS สว่นใหญแ่ละ Linux ยอดนยิมสว่นใหญร่องรับเซน็เซอร ์ลอ้เลื4อน และปุ่ ม 
5. การชีJ การคลกิ และการเลื4อนรองรับดว้ยการเปิดใชง้านฟีเจอรก์ารเขา้ถงึ “Assistive Touch” 

 


