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Het precisie-instrument voor de meesters van het vak.

• Perfect ontworpen, handgemaakte comfortabele vorm*
• Slim scrollwiel met aanpasbare snelheid
• Uniek duimwiel
• Darkfi eld Laser Tracking
• Dubbele verbinding
• Easy Switch-technologie
• Oplaadbare batterij
• Gepersonaliseerde productiviteit
• Geoptimaliseerd voor Windows en Mac

De MX Master Wireless Mouse is het paradepaardje van Logitech, 
gemaakt om intensieve gebruikers het ultieme comfort en uiterste 
controle en precisie te bieden. De muis biedt een perfect ontworpen, 
handgemaakte vorm*, geavanceerde functies en een verbluff end 
ontwerp. Daarnaast is hij geoptimaliseerd voor Windows en Mac. 
De MX Master is uitgerust met een precisiewiel dat automatisch 
schakelt van kliksgewijs naar supersnel scrollen, een uniek duimwiel 
voor horizontaal scrollen en meer, de Darkfi eld-lasersensor voor 
feilloze tracking (zelfs op glas) en een oplaadbare batterij met een 
batterijlevensduur van 40 dagen.** De muis kan worden verbonden via 
de meegeleverde Logitech Unifying™-ontvanger of via de draadloze 
technologie van Bluetooth® Smart. 

* Muisvorm geproduceerd op basis van een origineel handgemaakt ontwerp.
** Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.
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Pakketspecifi caties Pakketinhoud
• Draadloze muis
• Logitech® Unifying-ontvanger
• Micro-USB-kabel voor opladen
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

Systeemvereisten
• Windows® 7, Windows® 8 of later
• Mac OS X 10.8+
• Internetverbinding voor 

softwaredownload
• USB-poort en/of Bluetooth® Smart-

apparaat
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Onderdeelnummer EMEA 910-004362 n.v.t.

Barcode 5099206056213 50992060562114

Gewicht 350,00 g 1.610,00 g

Lengte 15,00 cm 16,10 cm

Breedte 6,30 cm 26,60 cm

Hoogte/diepte 19,40 cm 21,20 cm

Volume 1.833 dm3 0,0091 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 4 1

1 pallet EURO 756 189

1 container 20VT 12.360 3090

1 container 12,2 m. 25,440 6360

1 container 12,2 m. HQ 30,528 7632

Primaire verpakking  Hoofdverpakking


