
MX VERTICAL

EERSTEKLAS ERGONOMIE.
De MX Vertical is een geavanceerde ergonomische muis die 
wetenschappelijk gestuurd ontwerp combineert met de 
uitmuntende prestaties van Logitech's MX-serie. De natuurlijke 
handdrukpositie vermindert druk op de pols en belasting van de 
onderarm. De unieke verticale hoek van 57° is geoptimaliseerd 
voor een ergonomische houding zonder een pixel aan prestaties in 
te leveren. De uiterst nauwkeurige 4000dpi-sensor van de muis 
resulteert in 4 keer minder handbewegingen en vermindert 
vermoeidheid. Met de schakelaar voor de cursorsnelheid kun je 
bovendien de dpi-snelheid en -nauwkeurigheid met een druk op 
een knop onmiddellijk aanpassen. De MX Vertical gaat volledig 
opgeladen vier maanden mee, en na één minuut snelladen kunt  
u weer drie uur vooruit. 

* In vergelijking met een traditionele niet-verticale muis.
** In vergelijking met een traditionele muis met 1000dpi-sensor.

Geavanceerde  
ergonomische muis

INHOUD VAN DE DOOS
• Geavanceerde ergonomische muis
• Unifying-ontvanger
• USB-C oplaadkabel (USB-A naar USB-C)
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie

FUNCTIES
• Natuurlijke handdrukpositie vermindert 

spierbelasting met 10%*
• Verticale hoek van 57° voor optimale 

ergonomische houding en prestaties
• Uiterst nauwkeurige 4000dpi-sensor 

voor 4 keer minder handbewegingen**
• Oplaadbaar via snelladen
• Drie verbindingsmogelijkheden: via 
Bluetooth®, Logitech Unifying-ontvanger 
of USB-C-oplaadkabel



TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Nominale waarde van sensor: 

1000 dpi & 1600 dpi
• Dpi (minimaal en maximaal): 400 tot 

4000 dpi
• 4 aanpasbare knoppen
• Batterij: oplaadbare Li-Po-batterij 

(240 mAh)
• Draadloos bereik: Draadloos bereik 

van 10 m 
• Optionele software: ondersteund door 

Logitech Options
• Afmetingen van muis: hoogte: 

78.5 mm; breedte: 79 mm; lengte: 
120 mm

• Gewicht van muis: 135 g 
• Afmetingen van Unifying-ontvanger: 

hoogte: 18.4 mm; breedte: 14.4 mm; 
lengte: 6,6 mm 

• Gewicht van Unifying-ontvanger: 2 g

SYSTEEMVEREISTEN
 Unifying:
• Vereist: USB-poort
• Windows® 10 of later, Windows® 8, 

Windows® 7 
• macOS 10.13.6 of later

Bluetooth®:
• Vereist: Bluetooth Low Energy-

technologie
• Windows® 10 of later, Windows® 8
• macOS 10.13.6 of later

USB-C:
• Vereist: USB-poort
• Windows® 10 of later, Windows® 8, 

Windows® 7 
• macOS 10.13.6 of later
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeel 910-005448 n.v.t.
Barcode 5099206081901 (EAN-13) 50992060819010 (SCC-14)
Gewicht 372 gr 1660 gr
Lengte 15,2 cm 31,4 cm
Breedte 8,6 cm 18,2 cm
Hoogte/diepte 19,4 cm 21 cm
Volume 2,535 dm3 0,012 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 4 1
1 pallet EURO 392 98
1 container 6,1 m 9988 2497
1 container 12,2 m 20812 5203

1 container 12,2 m HQ 22704 5676


