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Thiết kế hiện đại, tối giản đáp ứng hoạt động kinh doanh, đem lại thêm 
không gian làm việc và tăng năng suất 

 

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 cần một con chuột và bàn phím nhỏ gọn 
hiệu suất cao cùng không gian làm việc nhiều hơn để tăng hiệu 
suất 

 

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM  
● Chiếu sáng nền Thông minh - Cảm biến tiệm cận bàn tay sẽ bật 

đèn nền. Cảm biến ánh sáng xung quanh điều chỉnh độ sáng 
đèn nền 

● Các phím Perfect Stroke - Yên tĩnh, mượt mà và chính xác, hình 
dạng đĩa cầu 

● Cảm biến DarkfieldTM của Logitech theo dõi trên hầu như mọi bề 
mặt, thậm chí cả kính1, với độ chính xác cao nhất 4000 DPI 

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

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

● Các phím nóng để cá nhân hóa và các lối tắt tùy chỉnh 
● 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. 

● Sáu nút có thể tùy chỉnh2 
● 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 hộp3 
● Pin sạc Li-Po (1500 mAh, 500 mAh). 
● Thời lượng pin: 10 ngày trong một lần sạc đầy cho bàn phím và 

70 ngày cho chuột4 
 

 

 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chứng nhận Toàn cầu (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 10 triệu cú nhấp và nhấn phím 
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 sạc Li-Po (1500 mAh).  

10 ngày trong một lần sạc đầy 
Chuột: Pin Li-Po (500 mAh) có thể sạc lại 
qua dây USB-C; 70 ngày trong một lần sạc 
đầy3 

Đèn chỉ báo pin Có 
Theo dõi Cảm biến Darkfield 
DPI theo dõi Giá trị danh nghĩa: 1000 dpi; giá trị tối đa 

và tối thiểu: 200-4000 dpi (các mức tăng là 
50 dpi) 

Cuộn MagSpeed 
Tay thuận Đối xứng 
Easy-Switch Có 
Đèn chỉ báo pin Có 
Bố cục bàn phím Xem mặt sau 
Kích thước bàn phím Nhỏ gọn 
Số lượng phím 79 
Bàn phím số Không 
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 rõ 
Easy-Switch Có / 3 kênh 
Logi Options+  Có – Bộ đôi được trang bị Options 
Logitech Flow Có  
Trọng lượng sản phẩm 607,4g 
Kích thước sản phẩm Bàn phím MX Keys Mini dành cho 

Doanh nghiệp 
Chiều cao: 5,19 in (131,95 mm) 
Chiều rộng: 11,65 in (295,99 mm) 
Chiều dày: 0,82 in (20,97 mm) 
Trọng lượng: 17,86 oz (506,4 g) 
  
Chuột MX Anywhere 3 dành cho Doanh 
nghiệp 
Chiều cao: 3,96 in (100,5 mm) 
Chiều rộng: 2,56 in (65 mm) 
Chiều dày: 1,35 in (34,4 mm) 
Trọng lượng: 3,49 oz (99 g)  

Nhiệt độ lưu trữ -5 tới 45°C 
Nhiệt độ hoạt động 0 tới 40°C 
Phần mềm Logi Options+, hiện chỉ khả dụng trên 

Windows và macOS  
Hướng dẫn vận hành  Bên trong hộp 
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® 10.15 trở lên 
• Linux®5 
• Chrome OS™5 

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

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

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

920-011048 097855175717 Hoa Kỳ Than chì  
920-011053 097855176561 ESP Than chì  
920-011363 097855181237 MỸ QUỐC TẾ Than chì  
920-011054 5099206103962 DEU Than chì  
920-011055 5099206103979 FRA Than chì  
920-011056 5099206103986 CH Than chì  
920-011057 5099206103993 ITA Than chì  
920-011058 5099206104679 ESP Than chì 
920-011059 5099206104006 PAN Than chì  
920-011060 5099206104013 Vương quốc Anh Than chì  
920-011061 5099206104020 MỸ QUỐC TẾ Than chì  
920-011062 5099206104037 ARA (101) Than chì  
920-011063 5099206104044 TUR Than chì  
920-011064 5099206104051 RUS Than chì  
920-011065 097855176585 Hoa Kỳ Than chì  
920-011066 097855176592 CHT Than chì  
920-011067 097855176608 KOR Than chì  
920-011068 6920377915919 Hoa Kỳ Than chì  
920-011069 4943765058595 JPN Than chì  

 
1. Độ dày kính tối thiểu 4 mm. 
2. Yêu cầu phần mềm Logi Options+ (Windows 10 và macOS 10.15 trở lên). 
3. Các sản phẩm không dây Logi Bolt sẽ không ghép cặp với các đầu thu USB khác của Logitech.  
4. Thời gian sử dụng pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính 
5. 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. 

 
 


