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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chứng nhận

Toàn cầu (danh sách có sẵn theo yêu cầu)

Khả năng tương thích

Xem mặt sau

Kết nối không dây

Logi Bolt, Bluetooth

Phạm vi không dây

10 mét

Thời gian sử dụng

5 triệu lần nhấp

Độ tin cậy

MTTF > 150K giờ
Thời gian Hỏng hóc Trung bình của các bộ phận điện

Lift for Business là con chuột dáng đứng dễ cầm, thoải mái và dễ
sử dụng, lý tưởng cho những đôi tay nhỏ. Nó được thiết kế để đem
lại sự thoải mái và khỏe khoắn tại bàn làm việc để giúp mọi người
cảm thấy tốt hơn khi làm việc.

LÝ TƯỞNG CHO
●

●

Những chuyên gia CNTT muốn có kết nối không dây chắc
chắn và khả năng triển khai và quản lý từ xa DFU cũng như
Logi Options+ của Logitech.
Những người dùng muốn một con chuột công thái học dáng
đứng để giảm chuyển động cổ tay và bàn tay, cho cả ngày
dài thoải mái.

Bảo hành

Bảo hành phần cứng 2 năm

Pin

Thời lượng pin 24 tháng với 1 quả pin AA

Đèn chỉ báo pin

Không

Theo dõi

Chính xác

DPI theo dõi

4000

Cuộn

SmartWheel

Tay thuận
Easy-Switch

Có sẵn các lựa chọn cho tay trái và tay
phải
Không

Logi Options+

Có

Logitech Flow

Có

Trọng lượng sản phẩm

125g

Kích thước sản phẩm

71 mm(H) × 70 mm(W) × 108 mm(L)

Tổng trọng lượng kèm bao bì

190g

Tính bền vững

Kích thước bao bì

Các bộ phận nhựa trong chuột ERGO Lift
Mouse bao gồm nhựa tái chế sau tiêu thụ
đã được chứng nhận - 54% cho Màu trắng
nhạt và 70% cho Màu than chì - đem lại
vòng đời thứ 2 cho nhựa đã hết hạn sử
dụng từ các đồ điện tử cũ của người tiêu
dùng và giúp giảm dấu chân các-bon của
chúng tôi.4
16,6 cm(H) × 12,9 cm(W) × 18,1 cm(L)

Đơn vị trong một thùng

4 đơn vị trong một thùng

Nhiệt độ lưu trữ

-5 tới 45°C

Nhiệt độ hoạt động

0 tới 40°C

Phần mềm

Logi Options+, khả dụng trên Windows và
macOS, giúp tùy chỉnh các nút, làm việc
nhanh hơn và hiệu quả hơn - như quay
lại/tiếp theo và sao chép/dán.
Hướng dẫn đi kèm bên trong hộp

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM
●

Vị trí bàn tay ở góc 57° tối ưu cho sự thoải mái

●

Cuộn chính xác và tốc độ với SmartWheel

●

Được thiết kế cho phạm vi rộng - Có sẵn trên toàn cầu và
được chứng nhận ở hơn 100 quốc gia, bảo hành phần cứng
trong 2 năm, hỗ trợ cho các chuyên gia CNTT và người
dùng doanh nghiệp.

●

Được chứng nhận công thái học - Lift được thiết kế, phát
triển, thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chí do những nhà
công thái học hàng đầu đề ra

●

Bốn nút bên có thể tùy chỉnh, dễ tiếp cận1

●

Không dây với 2 cách để kết nối: Đầu thu USB Logi Bolt,
Công nghệ Bluetooth® không dây tiết kiệm năng lượng

●

Logi Bolt sử dụng Chế độ Bảo mật 1, Cấp độ Bảo mật 4 và
đầu thu USB Logi Bolt được ghép cặp sẵn khi lấy ra khỏi
hộp2

●

Thời lượng pin 24 tháng với 1 quả pin AA3

Vị trí hướng dẫn vận hành
Triển khai hàng loạt bởi
Quản trị viên CNTT

Cập nhật phần sụn thiết bị (DFU)
Logi Options+
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KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
Đầu thu USB Logi Bolt

Công nghệ Bluetooth® không dây Tiết kiệm Năng lượng

● Windows® 10, 11 trở lên
● macOS® 10.10 trở lên
● Linux®5
● Chrome OS™5

● Windows 10, 11 trở lên
● macOS 10.15 trở lên
● Linux5
● Chrome OS5

Mã phụ tùng (Part Number)
910-006491
910-006492
910-006493
910-006494
910-006495
910-006496
910-006497
910-006498
910-006499
910-006500
910-006501
910-006502
910-006503
1.
2.
3.
4.
5.

Mã vạch
097855170958
097855170880
097855170996
5099206099838
5099206099876
5099206099852
097855170910
097855171009
097855170804
097855170835
6920377914639
6920377914646
4943765056874

● iPadOS® 14 trở lên5
● Android™ 8.0 trở lên5

Khu vực
SAMR
SAMR
SAMR
EMEA
EMEA
EMEA
AP
AP
Đài Loan, Hàn Quốc
Đài Loan, Hàn Quốc
Trung Quốc
Trung Quốc
Nhật Bản

Màu
THAN CHÌ
THAN CHÌ / TRÁI
TRẮNG NHẠT
THAN CHÌ
THAN CHÌ / TRÁI
TRẮNG NHẠT
THAN CHÌ
TRẮNG NHẠT
THAN CHÌ
TRẮNG NHẠT
THAN CHÌ
TRẮNG NHẠT
THAN CHÌ

Yêu cầu phần mềm Logi Options+ (Windows 10 và macOS 10.15 trở lên).
Các sản phẩm không dây Logi Bolt sẽ không ghép cặp với các đầu thu USB khác của Logitech.
Thời gian sử dụng pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính
Ngoại trừ bao bì, bảng mạch in (PCB).
Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần phần mềm dành cho các hệ điều hành khác ngoài Windows và macOS.
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