
Logitech M590 Silent(910-005197)
Logitech M590 Silent - Myš - pravák - optický - 7 tlačítka - bezdrátový - Bluetooth,2.4 GHz -
bezdrátový přijímač USB - grafitová tónovaná

Myš M590 Multi-Device Silent vám umožní vaše úkoly splnit bezhlučně a efektivně. Tato myš
disponuje doslova magickou funkcí plynulého ovládání dvou počítačů a kopírování-vkládání z
jednoho do druhého,za pomoci softwaru Logitech Flow. Ztišení zvuku kliknutí zajistí,že nebudete
rušit vaše okolí.

Vlastnosti produktu

Efektivní práce na více počítačích
Využijte plný potenciál myši M590 pomocí softwaru Logitech Flow pro co nejefektivnější práci na
více počítačích. Budete moci kurzorem myši přejíždět mezi třemi počítači a dokonce
kopírovat/vkládat text,obrázky a soubory z jednoho do druhého. Je to určitě efektivnější než
zasílání e-mailů sám sobě.
Vychutnejte si tiché ovládání
Se stejnou odezvou při kliknutí a ztišením zvuku kliknutí myši M590 si vychutnáte tiché
ovládání,které oceníte vy i vaše okolí. Myš M590 navíc disponuje kluznou plochou,která je
vyrobena z vysoce kvalitního materiálu,a pogumovaným kolečkem pro tichý posuv a rolování.
Ultrapřesné rolovací kolečko
Ultrapřesné rolovací kolečko obsahuje více drážek na milimetr - procházení dlouhými webovými
stránkami tak bude rychlejší a snazší. Po úplném nabití vydrží baterie delší dobu.

Hlavní specifikace

Popis výrobku Logitech M590 Silent - myš - Bluetooth,2.4 GHz - grafitová tónovaná

Typ zařízení Myš

Technologie propojení Bezdrátový - Bluetooth,2.4 GHz

Barva Grafitová tónovaná

Orientace Pravák

Rozměry (ŠxHxV) 6.4 cm x 10.3 cm x 4 cm

Váha 101 g

Bezdrátový přijímač Bezdrátový přijímač USB

Technologie detekce pohybu Optický

Počet tlačítek 7

Rozlišení pohybu 1000 dpi

Vlastnosti Indikátor baterie,tlačítko napájení zapnuto/vypnuto,Logitech Unifying
přijímač,Logitech Advanced Optical Tracking,rolovací kolečko s precizním ovládáním

Baterie Typ AA

Požadovaný operační systém Google Chrome OS,Android 5.0 or later,Apple MacOS X 10.10 nebo pozdější,Windows
8 / 10

Záruka výrobce Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně

Typ zařízení Myš

Bezdrátový přijímač Bezdrátový přijímač USB

Orientace Pravák

Šířka 6.4 cm

Hloubka 10.3 cm



Výška 4 cm

Váha 101 g

Barva Grafitová tónovaná

Vstupní zařízení

Technologie propojení Bezdrátový

Rozhraní Bluetooth,2.4 GHz

Maximální provozní vzdálenost Až 10 m

Technologie detekce pohybu Optický

Počet tlačítek 7

Rozlišení pohybu 1000 dpi

Vlastnosti Indikátor baterie,tlačítko napájení zapnuto/vypnuto,Logitech Unifying
přijímač,Logitech Advanced Optical Tracking,rolovací kolečko s precizním ovládáním

Rozšíření / Konektivita

Rozhraní 1 x USB - 4pinový USB typ A

Baterie

Typ Typ AA

Provozní doba (až) 24 měsíce

Software / Systémové
požadavky

Požadovaný operační systém Google Chrome OS,Android 5.0 or later,Apple MacOS X 10.10 nebo pozdější,Windows
8 / 10

Záruka výrobce

Servis a podpora Omezená záruka - 2 roky

Obsah balení

Logitech M590 Silent
Bezdrátový přijímač USB

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu


