
 

 

MX KEYS MINI  
คยีบ์อรด์ไรส้าย
 

 
คยีบ์อรด์ไรส้ายรวมฟังกชั์นขัน้สูงเขา้กับดไีซน์มนิิมอลกะทัดรัด 

เหมาะส าหรบั 

ผูท้ีต่อ้งการพืน้ทีท่ างานมากขึน้ 

โดยเฉพาะครีเอเตอรท์ีต่อ้งการการท างานอยา่งไม่สะดุด 

ประโยชนข์องผลติภณัฑ ์

● คยีบ์อรด์กะทัดรดัแบบมนิิมอล 

● ปุ่มลูกศรในตวั 

● ไฟส่องหลังอัจฉรยิะ: 

พร็อกซมิติีเ้ซ็นเซอรต์รวจจับมอืจะเปิดไฟส่องหลังและเซ็นเซ

อรแ์สงโดยรอบจะปรับความสวา่งของไฟส่องหลัง 

● ปิดเสยีงไมโครโฟน1, แปลงเสยีงพูดเป็นขอ้ความ2 และปุ่ม F 

ปรับแต่งได ้3 อืน่ ๆ 

● ไรส้ายพรอ้มวธิกีารเชือ่มต่อ 2 วธิ:ี ตวัรับสัญญาณ USB Logi 

Bolt และเทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลังงานต า่ 

● Logi Bolt คอืโหมดความปลอดภยั 1 ระดับความปลอดภัย 4 

และตัวรับสัญญาณ Logi Bolt USB 

เป็นแบบพรอ้มใชง้านโดยไม่ตอ้งปรับตัง้ค่าซึง่มกีารจับคู่มาก่

อนล่วงหนา้แลว้3 

● สามารถชารจ์ใหม่ไดด้ว้ยแบตเตอรี่ Li-Po 

ทีส่ามารถใชง้านไดใ้นขณะชารจ์ (พอรต์ชารจ์ USB-C) 

● สลับเปลีย่นระหวา่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ับคู่สูงสุด 3 

เครื่องโดยใชปุ่้ม Easy-Switch™ 

● Logitech Flow 

ชว่ยใหส้ามารถควบคุมและแชรไ์ฟลข์า้มคอมพวิเตอรแ์ละระบ

บปฏบัิตกิารได ้3 

● จับคู่ผลติภัณฑ ์Logi Bolt ไดสู้งสุด 6 

ตัวเขา้กับตวัรับสัญญาณ Logi Bolt 1 ตัว4 

คุณลกัษณะเฉพาะ 

การรับรอง ระดับโลก (จัดหาใหต้ามค าขอ) 

ความเขา้กันได ้ ดูดา้นหลัง 

การเชือ่มต่อไรส้าย Logi Bolt, Bluetooth 

ระยะการเชือ่มต่อไรส้าย 10 เมตร 

อายุการใชง้าน กดแป้นพมิพ ์10 ลา้นครัง้ 

ความน่าเชือ่ถือ MTTF > 150K ชั่วโมง 
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนส่วนประกอบไฟฟ้าเสียหาย 

การรับประกัน การรับประกันฮาร์ดแวรแ์บบจ ากัด 2 ปี 

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ Li-Po (1500 mAh) แบบชารจ์ไฟไดด้ว้ยหัวชาร์จ 

USB-C ใชง้านได ้10 วันเมื่อชาร์จเต็ม 

ไฟสถานะแบตเตอรี ่ ใช่ 

เคา้โครงคยีบ์อร์ด ดูดา้นหลัง 

ขนาดคยีบ์อร์ด กะทัดรัด 

จ านวนปุ่ม 79 

แป้นตัวเลข ไม่ 

การพมิพ ์ Perfect Stroke 

ขาเอยีง ไม่ 

มุมเอยีง ไม่ 

ปุ่ มแบ็คไลท ์ ใช่ 

Caps Lock แบบส่องสว่าง ใช่ 

Num Lock แบบส่องสวา่ง ไม่ระบ ุ

Easy-Switch ใช่ / 3 ช่อง 

Logitech Options  ใช่ - คยีบ์อร์ดทีร่องรับ Options  

Logitech Flow ใช่ – เขา้กันไดก้ับเมาสท์ีร่องรับ Flow 

น ้าหนักผลติภัณฑ ์ 506.4 กรมั 

ขนาดผลติภัณฑ ์ สูง 20.97 มม. x กวา้ง 295.99 มม. x ลกึ 131.95 มม. 

น ้าหนักรวมพรอ้มบรรจุภัณฑ ์ 684 กรัม 

ความย่ังยนื พลาสตกิกราไฟท:์ วัสดุรีไซเคลิทีผ่่านการรับรอง5 30% 

พลาสตกิสเีพลเกรย:์ วัสดุรีไซเคลิทีผ่่านการรับรอง5 12% 

บรรจุภัณฑก์ระดาษ: กระดาษทีไ่ดร้ับรองโดย FSC®  

ขนาดบรรจุภัณฑ ์ สูง 3.8 ซม. x กวา้ง 14 ซม. x ยาว 31.5 ซม. 

หน่วยผูข้นส่งมาสเตอร์ ผูข้นส่งมาสเตอร์ 4 PK 

อุณหภูมใินการจัดเก็บ -5 ถงึ 45 °C 

อุณหภูมใินการท างาน 0 ถงึ 40°C 

ซอฟตแ์วร ์ Logitech Options มฟัีงกช์ันของ Logitech Flow ส าหรับ 

Windows และ macOS (ส่วนเสรมิ) 

ต าแหน่งคู่มือการใชง้าน QSG บนกล่อง (ดา้นในของกล่อง) 

การปรับใชโ้ดยรวมส าหรับผูดู้แลระบบไอท ี อัพเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ ์(DFUs); แอป Logitech 

Options 
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MX KEYS MINI  
คยีบ์อรด์ไรส้าย 
 

ความเขา้กนัได ้

ตวัรบัสญัญาณ USB Logi Bolt เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth® พลงังานต ่า  

● Windows® 10 หรือใหม่กว่า 

● macOS® 10.14 หรือใหม่กว่า 

● Linux®6 

● Chrome OS™6 

● Windows 10 หรือใหม่กว่า 

● macOS 10.15 หรือใหม่กว่า 

● Linux6 

● Chrome OS6 

● iPadOS® 14 หรือใหม่กว่า 

● iOS® 14 หรือใหม่กว่า 

● Android™ 8 หรือสูงกวา่ 

 
หมายเลขชิน้ส่วน บารโ์คด้ เคา้โครงคยีบ์อรด์ ส ี

920-010594 097855172211 อังกฤษแบบอเมรกิา (Qwerty) กราไฟท ์

920-010595 097855172228 อังกฤษแบบอเมรกิา (Qwerty) เพลเกรย ์

920-010596 097855172259 สเปนแบบลาตนิ (Qwerty) กราไฟท ์

920-010597 5099206101463 เยอรมัน (Qwerty) กราไฟท ์

920-010598 5099206101357 เยอรมัน (Qwerty) เพลเกรย ์

920-010599 5099206101364 ฝรั่งเศส (Azerty) กราไฟท ์

920-010600 5099206101418 ฝรั่งเศส (Azerty) เพลเกรย ์

920-010601 5099206101388 สวสิ (Qwerty) กราไฟท ์

920-010602 5099206101395 อติาล ี(Qwerty) กราไฟท ์

920-010603 5099206101401 สเปนแบบยุโรป (Qwerty) กราไฟท ์

920-010604 5099206101432 แพนนอรด์กิ (Qwerty) กราไฟท ์

920-010605 5099206101371 แพนนอรด์กิ (Qwerty) เพลเกรย ์

920-010606 5099206101425 อังกฤษแบบสหราชอาณาจักร (Qwerty) กราไฟท ์

920-010607 5099206101470 อังกฤษแบบสหราชอาณาจักร (Qwerty) เพลเกรย ์

920-010608 5099206101494 อังกฤษนานาชาต ิ(อเมรกิา) กราไฟท ์

920-010609 5099206101500 อังกฤษนานาชาต ิ(อเมรกิา) เพลเกรย ์

920-010611 5099206101449 ตุรก ี(Qwerty) กราไฟท ์

920-010610 5099206101487 อารบกิ (Qwerty) กราไฟท ์

920-010612 5099206101456 รัสเซยี (Qwerty) กราไฟท ์

920-010613 097855172235 อังกฤษแบบอเมรกิา - ภูมภิาค AP + บราซลิ กราไฟท ์

920-010614 097855172198 อังกฤษแบบอเมรกิา - ภูมภิาค AP + บราซลิ เพลเกรย ์

920-010616 097855172204 เกาหล ี กราไฟท ์

920-010617 6920377914998 อังกฤษแบบอเมรกิา – จนี กราไฟท ์

920-010618 6920377914981 อังกฤษแบบอเมรกิา – จนี เพลเกรย ์

920-010615 097855172242 จีน - แบบดัง้เดมิ กราไฟท ์

920-010619 4943765057512 ญีปุ่่น กราไฟท ์

920-010620 4943765057505 ญีปุ่่น เพลเกรย ์

 

 
1. ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ Logitech Options ซึง่มีใหด้าวนโ์หลดท่ี logitech.com/options ส าหรับ Windows และ macOS แอปการประชุมทางวดิีโอไม่สามารถท างานในเบ้ืองหลังได ้

2. คุณสมบัตกิารเขียนดว้ยเสยีงเป็นบรกิารของ Windows และ macOS และปัจจุบันมีใหบ้รกิารเฉพาะบางภาษาและภูมปิระเทศเท่านั้น โปรดคลกิท่ีนี่เพื่อดูรายละเอียดเพิม่เตมิ ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ Logitech 

Options พรอ้มใชง้านส าหรับ Windows และ MacOS ดาวน์โหลดท่ี logitech.com/options 

3. ตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ Logitech Options ซึง่มีใหด้าวนโ์หลดท่ี logitech.com/options ส าหรับ Windows และ macOS 

4. ผลติภัณฑไ์รส้าย Logi Bolt จะไม่จับคู่กับตัวรับสัญญาณ USB Logitech อ่ืน ๆ  

5. ไม่รวมบรรจุภัณฑ,์ แผงวงจรพมิพ์ (PCB) 

6. ฟังกชั์นพื้นฐานของอุปกรณจะไดรั้บการรองรับโดยไม่ตอ้งมีไดรเวอร์เพิม่เตมิใน Chrome OS และรุ่น Linux ท่ียอดนิยมส่วนใหญ ่

 

https://logitech.com/support/OSdictation

