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Logitech®

Marathon Mouse M705

MiniMuMsysteeMvereisten

Deze muis gaat jarenlang mee

Windows-pc
- Windows® XP, Windows Vista® of Windows® 7
- USB-poort
- Cd-rom-station

Mac®-computer
- Mac OS® X 10.4 of later
- USB-poort
- Cd-rom-station

Met de Logitech® Marathon Mouse M705 kunt u langer doorgaan. Hij gebruikt 
minder dan de helft van de energie dan vergelijkbare draadloze muizen zodat 
hij drie jaar meegaat zonder dat u de batterijen hoeft te vervangen*. En hij 
gebruikt een kleine draadloze ontvanger die in uw computer blijft zitten, 
zodat uw muis gebruiksklaar is: altijd en overal voor zolang het nodig is. 
Bovendien vliegt u met supersnel scrollen door lange documenten om 
in een oogwenk te vinden wat u nodig hebt. Lasertracking zorgt voor 
soepele, responsieve cursorbesturing. En de geronde vorm voor de 
rechterhand zorgt ervoor dat de muis aan het einde van de dag nog 
net zo comfortabel aanvoelt als aan het begin.

Batterijlevensduur van drie jaar*• 

Geronde vorm voor de rechterhand met drie  • 
geïntegreerde duimknoppen

Logitech® Unifying-ontvanger• 

Supersnel scrollen• 

Lasertracking• 

* Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.



910-001236 n/a

5099206014343 (EAN-13) 50992060143412 (SCC-14)

910-001230 n/a

5099206014336 (EAN-13) 50992060143313 (SCC-14)

350 g 3.290 kg

17.80 cm 37.50 cm

5.70 cm 25.10 cm

21.80 cm 22.20 cm

2.212 dm3 0.02090 m3

1 n/a

0 n/a
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Logitech®

Marathon Mouse M705

www.logitech.com

Pakketinhoud

PakketsPecificaties

Single Unit Omdoos (Out Case Pack)

onderdeelnummer EWR2

Bar code 

onderdeelnummer EER2

Bar code 

Gewicht

Lengte (Breedte)

Breedte (diepte)

hoogte/diepte (hoogte)

volume

1 single unit 

1 tussenverpakking

1 omdoos

1 euro Pallet 

1 container 20vt

1 container 40vt

1 container 40vt hQ
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Muis• 
Logitech® Unifying-ontvanger• 
Logitech®-software-cd voor pc en Mac• 
2 AA-batterijen• 
Handleiding• 
3 jaar garantie en volledige productondersteuning• 


