
Bộ đôi tốt nhất của chúng tôi hiện được kết hợp lại để đem 
đến hiệu suất còn lớn hơn. Công nghệ cải tiến Quiet Click 
của chuột MX Master 3S giúp giảm 90% tiếng ồn khi nhấp1 
và cảm biến quang học 8000 DPI của nó giúp theo dõi 
chính xác trên những màn hình có độ phân giải cao. Bàn 
phím kích thước đầy đủ, tự động chiếu sáng nền tích hợp 
một đĩa kim loại để tăng độ ổn định. Với Chỗ gác tay MX là 
người bạn đồng hành hoàn hảo cho cả ngày thoải mái. Các 
phím Perfect Stroke được chế tạo hình đĩa bầu dục, vừa 
vặn với hình dáng đầu ngón tay, đem lại cảm giác gõ phím 
tự nhiên. Hình dáng uốn lượn của chuột vừa vặn hoàn hảo 
với bàn tay. Bộ đôi này giải quyết nhu cầu về bảo mật ngày 
càng tăng của đội ngũ CNTT với công nghệ Logi Bolt để 
đem lại kết nối an toàn, mạnh mẽ, ngay cả trong những môi 
trường không dây tắc nghẽn. Và nó được ghép cặp sẵn cho 
cả hai thiết bị để dễ triển khai và quản lý2. Bánh xe cuộn 
MagSpeed™ tài tình của chuột là trải nghiệm cuộn nhanh 
nhất và chính xác nhất của chúng tôi - bộ đôi này luôn sẵn 
sàng cho mọi công việc.

Bộ đôi Hiệu suất: MX Keys dành cho Doanh nghiệp,  
MX Master 3S dành cho Doanh nghiệp và Chỗ gác tay MX

BỘ ĐÔI MX KEYS  
dành cho Doanh nghiệp | Thế hệ 2

Bộ đôi hiệu suất đỉnh cao hoàn hảo.

• Cả hai thiết bị được ghép cặp sẵn với một đầu thu 
USB Logi Bolt3- dễ triển khai

• Công nghệ không dây bảo mật Logi Bolt
• Chiếu sáng nền bàn phím thông minh: cảm biến tiệm 

cận bàn tay sẽ bật đèn nền và cảm biến ánh sáng 
xung quanh điều chỉnh độ sáng của đèn nền

• Tắt tiếng micrô, đàm thoại-thành-văn bản và các phím 
F có thể tùy chỉnh khác

• Tính năng Quiet Click biến nó thành con chuột gần 
như yên lặng

• Tốc độ và độ chính xác với tính năng theo dõi bằng 
cảm biến quang học 8000 DPI - ngay cả trên kính4

• Chuyển đổi giữa tới 3 máy tính được ghép cặp bằng 
nút/phím Easy-Switch™

• Được cấp phép và khả dụng ở trên 100 quốc gia
• Bao gồm Chỗ gác tay MX (MX Palm Rest)
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TÍNH TƯƠNG THÍCH
Đầu thu USB Logi Bolt
Yêu cầu: Có sẵn cổng USB

• Windows® 10, 11 trở lên
• macOS 11 trở lên
• Linux®6

• Chrome OS6

Bluetooth® Không dây Công nghệ  
Tiết kiệm Năng lượng
Yêu cầu: Bluetooth Tiết kiệm Năng 
lượng

• Windows 10, 11 trở lên
• macOS 11 trở lên
• Linux6

• Chrome OS6

• iPadOS® 14 trở lên6

• iOS® 14 trở lên6

• Android™ 9.0 trở lên6
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Chứng nhận Toàn cầu (danh sách có sẵn 
theo yêu cầu)

Kết nối không dây Logi Bolt, Bluetooth

Phạm vi không dây 10 m

Tuổi thọ sử dụng 10 triệu lần nhấn/nhấp 

Độ tin cậy MTTF > 150K Giờ
Thời gian hỏng hóc các bộ phận điện trung bình

Bảo hành Bảo hành phần cứng có giới 
hạn trong 2 năm

Pin bàn phím
Pin Li-Po (1500 mAh) có thể 
sạc qua USB-C; 10 ngày 
trên một lần sạc đầy5

Đèn chỉ báo pin Có / bàn phím và chuột

Kích thước bàn phím Đầy đủ

Số lượng phím 108

Bàn phím số Có / 10 phím

Gõ Perfect Stroke dạng cắt kéo 

Chân nghiêng Không

Góc nghiêng Không

Các phím có đèn nền Có
Phím Caps Lock  
phát sáng Có

Phím Num Lock  
phát sáng Không

Easy-Switch Có / 3 Kênh bàn phím và 
chuột

Pin chuột
Pin Li-Po (500 mAh) có thể 
sạc lại qua USB-C; 70 ngày 
trên một lần sạc đầy5

Mã số phụ tùng Mã vạch Khu vực Bố cục

920-010923 097855178237 US/CAN Tiếng Anh Mỹ (Querty)

920-010924 097855178244 Mexico (LAT) Tiếng Tây Ban Nha - LAT (Querty)

920-010925 097855178251 Brazil Tiếng Anh Mỹ (Querty)

920-010926 5099206104419 Đức, Áo Tiếng Đức (Querty)

920-010927 5099206104426 Pháp Tiếng Pháp (Azerty)

920-010928 5099206104433 Thụy Sĩ Tiếng Thụy Sĩ (Querty)

920-010929 5099206104440 Ý Tiếng Ý (Querty)

920-010930 5099206104457 Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Tiếng Tây Ban Nha - EUR (Querty)

920-010931 5099206104464 Pan-Nordic Pan-Nordic (Qwerty)

920-010932 5099206104471 UK, Ireland Tiếng Anh Anh (Qwerty)

920-010933 5099206104488 Mỹ quốc tế: Bỉ Tiếng Anh Quốc tế (Mỹ)

920-010934 5099206104495 Các Tiểu vương quốc Ả Rập 
Thống nhất

Tiếng Ả Rập (Qwerty)

920-010935 5099206104501 Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Qwerty)

920-010936 5099206104518 Nga Tiếng Nga (Qwerty)

920-010937 097855178268 Khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương

Tiếng Anh Mỹ (Querty)

920-010938 097855178275 Hồng Kông, Đài Loan Tiếng Trung - Phồn thể

920-010939 097855178282 Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc

920-010940 6920377916046 Trung Quốc Tiếng Anh Mỹ (Querty)

920-010941 4943765058786 Tiếng Nhật Tiếng Nhật

Theo dõi chuột Cảm biến Darkfield

DPI theo dõi chuột 8000 DPI

Cuộn chuột MagSpeed

Tay thuận của chuột Phải

Trọng lượng sản 
phẩm

Bàn phím 810 g

Chuột 141 g

Chỗ gác tay 180 g

Kích thước sản phẩm

Bàn phím: 131,63 mm H ×  
430,2 mm W × 20,5 mm D

Chuột: 124,9 mm H ×  
84,3 mm W × 51 mm D

Chỗ gác tay: 64 mm H ×  
420 mm W × 8 mm D

Tổng trọng lượng 
kèm Hộp 1560 g

Kích thước Hộp 7,5 cm H × 14,6 cm W ×  
45,2 cm L

Tính bền vững Bao bì giấy:  
Được chứng nhận FSC®

Bao bì Giao hàng Tiêu 
chuẩn 4 PK 

Nhiệt độ bảo quản -5 tới 45°C

Nhiệt độ hoạt động 0 tới 40°C

Phần mềm Logi Options+

Hướng dẫn vận hành QSG được in bên trong  
vỏ bìa carton

Triển khai hàng loạt 
bởi Quản trị viên 
CNTT

Các bản cập nhật phần sụn 
thiết bị (DFU); ứng dụng 
Logi Options+

1 So với MX Master 3

2 Yêu cầu phần mềm Logi 
Options+

3 Các sản phẩm không dây Logi 
Bolt sẽ không ghép cặp với 
đầu thu USB Logitech khác 

4 Độ dày kính tối thiểu 4mm

5 Thời lượng pin có thể khác tùy 
theo người dùng và điều kiện 
tính toán

6 Các chức năng cơ bản của 
thiết bị sẽ được hỗ trợ mà 
không yêu cầu phần mềm cho 
những hệ điều hành không 
phải Windows và macOS


