
 

 

BỘ ĐÔI MX KEYS  
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 
BỘ ĐÔI CHUỘT VÀ BÀN PHÍM KHÔNG DÂY

 
 
Bộ đôi MX Keys dành cho Doanh nghiệp và MX Master 
3 dành cho Doanh nghiệp với chỗ gác tay. Đây là chìa 
khóa cho hiệu suất, đem đến cho những người dùng có 
luồng công việc chuyên môn hóa sức mạnh để thực sự 
làm chủ những gì họ tạo ra. 

LÝ TƯỞNG CHO 
Nhà phân tích, Nhà sáng tạo và Lập trình viên với nhu 
cầu nâng cao về luồng công việc. 

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM 
BÀN PHÍM 
● Bàn phím kích thước đầy đủ + chỗ gác tay (đi kèm) 
● Tích hợp bàn phím số, các phím mũi tên 
● Chiếu sáng nền thông minh: các cảm biến tiệm cận 

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

● Tắt tiếng micrô1, tính năng đàm thoại-thành-văn bản 
(talk-to-text) và các phím F tùy chỉnh khác2 

 
CHUỘT 
● Chuột có kích thước đầy đủ, cho người thuận tay phải 
● Nút cuộn điện từ MagSpeed™ cuộn 1.000 dòng 1 

giây với tính năng cuộn siêu yên tĩnh, gần như yên 
lặng 

● Các cấu hình điều khiển chuột thiết lập sẵn2 cho các 
ứng dụng doanh nghiệp phổ biến cùng với các nút 
điều khiển có thể tùy chỉnh 

● Cảm biến Darkfield™ của Logitech theo dõi trên hầu 
như mọi bề mặt, thậm chí cả kính3, với độ chính xác 
cao nhất 4000 DPI 

 
BÀN PHÍM & CHUỘT 
● 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 hộp4 

● Sạc lại với pin Li-Po có thể sử dụng được khi sạc 
(cổng sạc USB-C) 

● Chuyển đổi giữa tối đa 3 máy tính đã ghép cặp bằng 
các nút/phím Easy-Switch™ 

● Logitech Flow trên nhiều máy tính và hệ điều hành 
cũng như chia sẻ tệp2 

● Ghép cặp lên tới 6 sản phẩm Logi Bolt với 1 đầu thu 
Logi Bolt2 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Chứng nhận Toàn cầu (danh sách có sẵn theo yêu cầu) 
Khả năng tương thích Xem bảng ở phía sau 
Kết nối không dây Logi Bolt, Bluetooth 
Phạm vi không dây 10 mét 
Thời gian sử dụng 10 triệu lần nhấn phím/nhấp chuột 
Độ tin cậy MTTF > 150K giờ 

Thời gian Hỏng hóc Trung bình của các bộ phận điện 
Bảo hành Bảo hành phần cứng 2 năm 
Pin bàn phím Pin Li-Po (1500 mAh) có thể sạc lại qua dây 

USB-C; 10 ngày trong một lần sạc đầy 
Đèn chỉ báo pin bàn phím Có 
Bố cục bàn phím Xem bảng ở phía sau 
Kích thước bàn phím Kích thước đầy đủ 
Số lượng phím 108 
Bàn phím số Có / 10 phím 
Gõ Các phím có độ nhấn hoàn hảo 
Chân nghiêng Không 
Các góc nghiêng Không 
Các phím được chiếu sáng nền Có 
Đèn phím Caps Lock Có 
Đèn phím Num Lock Không 
Bàn phím Easy-Switch Có / 3 kênh 
Pin chuột Pin Li-Po (500 mAh) có thể sạc lại qua dây 

USB-C; 70 ngày trong một lần sạc đầy 
Đèn chỉ báo pin chuột Có 
Theo dõi chuột Cảm biến Darkfield 
DPI theo dõi chuột Giá trị danh nghĩa: 1000 dpi; giá trị tối đa và tối 

thiểu: 200-4000 dpi (các mức tăng là 50 dpi) 
Cuộn chuột MagSpeed 
Tay thuận chuột Phải 
Chuột Easy-Switch Có / 3 kênh 
Logitech Options  Có – Bàn phím & chuột được trang bị Options 
Logitech Flow Có – Chuột được trang bị Flow 
Trọng lượng sản phẩm Bàn phím 810 g, Chuột 141 g, Chỗ gác tay 

180 g 
Kích thước sản phẩm Bàn phím: Rộng 131,63 mm x Dài 430,2 mm x 

Cao 20,5 mm 
Chuột: Rộng 124,9 mm x Dài 84,3 mm x  
Cao 51 mm 
Chỗ gác tay: Rộng 64 mm x Dài 420 mm x  
Cao 8 mm 

Tổng trọng lượng kèm bao bì 1560 g 
Kích thước bao bì Cao 7,5 cm x Rộng 14,6 cm x Dài 45,2 cm 
Tính bền vững Bao bì bằng giấy: FSC®-certified 
Đơn vị trong một thùng 4 PK  
Nhiệt độ lưu trữ -5 tới 45°C 
Nhiệt độ hoạt động 0 tới 40°C 
Phần mềm Logitech Options bao gồm chức năng 

Logitech Flow cho Windows và macOS (tùy 
chọn) 

Vị trí hướng dẫn vận hành Trên hộp QSG (mặt bên trong của hộp 
carton) 

Triển khai hàng loạt bởi Quản trị viên CNTT Bản cập nhật phần sụn thiết bị (DFU); ứng 
dụng Logitech Options 



 

 
Liên hệ với đại lý ưa chuộng của bạn hoặc truy cập logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. Newark 
Newark, CA 94560 
USA 

 
© 2021 Logitech. Logitech, Logi, và logo Logitech là các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng 
ký của Logitech Europe S.A. và/hoặc các chi nhánh tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. 
Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 

 

 

BỘ ĐÔI MX KEYS DÀNH CHO 
DOANH NGHIỆP 
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KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH 

Đầu thu USB Logi Bolt Công nghệ Bluetooth® không dây Tiết kiệm Năng lượng  
● Windows® 10 trở lên 
● macOS® 10.14 trở lên 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

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

● iPadOS® 14 trở lên 
● iOS® 14 trở lên6 
● Android™ 8 trở lên6 

 
Mã phụ tùng (Part Number) Mã vạch Bố cục Màu 

920-009292 097855165886 Tiếng Anh Mỹ (Qwerty) Than chì 
920-010225 097855167491 Tiếng Bồ Đào Nha (Qwerty) Than chì 
920-010226 5099206096646 Tiếng Đức (Qwerty) Than chì 
920-010227 5099206096653 Tiếng Pháp (Azerty) Than chì 
920-010228 5099206096660 Tiếng Thụy Sĩ (Qwerty) Than chì 
920-010229 5099206096677 Tiếng Ý (Qwerty) Than chì 
920-010230 5099206096684 Tiếng Tây Ban Nha - Châu Âu (Qwerty) Than chì 
920-010224 097855167484 Tiếng Tây Ban Nha - La Tinh (Qwerty) Than chì 
920-010231 5099206096691 Hy Lạp Bắc Âu (Qwerty) Than chì 
920-010232 5099206096707 Tiếng Anh Anh (Qwerty) Than chì 
920-010233 5099206096714 Tiếng Anh Quốc tế (Mỹ) Than chì 
920-010235 5099206096738 Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Qwerty) Than chì 
920-010234 5099206096721 Tiếng Ả Rập (Qwerty) Than chì 
920-010236 5099206096745 Tiếng Nga (Qwerty) Than chì 
920-010237 097855167507 Tiếng Anh Mỹ - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Than chì 
920-010239 097855167521 Tiếng Hàn Than chì 
920-010240 6920377913878 Tiếng Anh Mỹ - Trung Quốc Than chì 
 920-010238 097855167514 Tiếng Trung - Phồn thể Than chì 
920-010241 4943765055709 Tiếng Nhật Than chì 

 

 
 
 
 
 
 

1. Yêu cầu phần mềm Logitech Options, có sẵn để tải về tại logitech.com/options dành cho Windows và macOS. Ứng dụng hội nghị video không thể chạy nền. 
2. Yêu cầu phần mềm Logitech Options, có sẵn để tải về tại logitech.com/options dành cho Windows và macOS. 
3. Độ dày kính tối thiểu 4 mm. 
4. Các sản phẩm không dây Logi Bolt sẽ không ghép cặp với các đầu thu USB khác của Logitech. 
5. Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần thêm trình điều khiển trong Chrome OS và hầu hết các bản phân phối phổ biến của Linux. 
6. iOS và Android chỉ dành cho bàn phím. 

 


