Logitech®

Wireless Mouse M185
Een eenvoudige, betrouwbare muis met draadloze
plug-and-play
• Draadloze plug-and-play verbinding
• Batterijlevensduur van 1 jaar* Batterijlevensduur
kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en
computeromstandigheden.
• Logitech-betrouwbaarheid met 3 jaar garantie
• Plug-and-forget nano-ontvanger die in uw laptop kan
blijven zitten
• Comfortabele, geronde vorm
Logitech® Wireless Mouse M185. Een eenvoudige, betrouwbare
muis met draadloze plug-and-play. Profiteer van het gemak en de
vrijheid van draadloos met de betrouwbaarheid van een draad: snelle
gegevensoverdracht en vrijwel geen vertragingen of storingen. De
batterijlevensduur van 1 jaar betekent ook minder gedoe.* Profiteer
van de hoogwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid waarmee Logitech
wereldleider is geworden op het gebied van muizen. Bovendien krijgt
u 3 jaar garantie. De kleine ontvanger werkt meteen zonder software en
is zo klein dat u hem in de USB-poort kunt laten zitten zodat u hem niet
kwijt zult raken. Deze comfortabele, geronde muis ligt bovendien lekker
in de hand.

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

Logitech®

Wireless Mouse M185
Pakketspecificaties
Single Unit

Omdoos

910-002235

n/a

5099206027275 (EAN-13)

50992060272716 (SCC-14)

910-002238

n/a

5099206027282 (EAN-13)

50992060272815 (SCC-14)

167.0 g

1.960 kg

Lengte (Breedte)

22.10 cm

46.50 cm

Breedte (Diepte)

14.80 cm

11.60 cm

Onderdeelnummer EWR
Swift Grey
Bar Code
Onderdeelnummer EER
Swift Grey
Bar Code
Gewicht

Hoogte/Diepte (Hoogte)

9.10 cm

27.80 cm

2.976dm3

0.01500m3

1

n/a

1 Tussenverpakking

0

n/a

1 Omdoos

10

1

Volume
1 Single unit

1 EURO Pallet
1 Container 20VT

980

98

20000

2000

1 Container 40VT

41200

4120

1 Container 40VT HQ

46350

4635

Pakketinhoud
•
•
•
•
•

Muis
Nano-ontvanger
1 AA-batterij (al geplaatst)
Handleiding
3 jaar fabrieksgarantie en volledige productondersteuning

Minimumsysteemvereisten
•
•
•
•

Windows® XP, Windows Vista® of Windows® 7
Mac OS® X 10.5 of hoger
Linux® kernel 2.6+
USB-poort
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