
MX VERTICAL

ERGONOMIA ETUSIJALLA.
MX Vertical on edistyksellinen ergonominen hiiri, jossa yhdistyvät 
tieteeseen perustuva muotoilu ja Logitechin MX-sarjan 
huippuluokan suorituskyky. Luonnollinen kättelyasento vähentää 
ranteeseen kohdistuvaa painetta ja käsivarren rasitusta. 
Ainutlaatuisen 57 asteen pystykulman avulla saadaan 
ergonominen asento ranteelle tinkimättä suorituskyvystä 
pikseliäkään. Hiiren 4 000 DPI:n huipputarkka tunnistin vähentää 
käden liikkeen neljäsosaan, mikä vähentää väsymistä. Lisäksi 
osoittimen nopeuden vaihto säätää DPI-nopeuden ja -tarkkuuden 
välittömästi painikkeen painalluksella. MX Verticalin lataus kestää 
jopa neljä kuukautta, ja minuutin pikalatauksella saa kolme tuntia 
käyttöaikaa. 

*Verrattuna perinteiseen ei-pystyhiireen.
**Verrattuna perinteiseen hiireen, jossa on 1 000 DPI:n tunnistin.

Edistyksellinen  
ergonominen hiiri

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
• Edistyksellinen ergonominen hiiri
• Unifying-vastaanotin
• USB-C-latausjohto (USB-A–USB-C)
• Käyttäjän dokumentaatio
• Valmistajan myöntämä kahden vuoden 

takuu

OMINAISUUDET
• Luonnollinen kättelyasento vähentää 

lihasrasitusta 10 prosentilla*
• 57 asteen pystykulma tarjoaa parhaan 

mahdollisen ergonomisen asennon ja 
suorituskyvyn

• 4 000 DPI:n huipputarkka tunnistin 
vähentää käden liikkeen neljäsosaan**

• Voidaan ladata pikalatauksella
• Kolme liitäntää: Bluetooth®, Logitechin 

Unifying-vastaanotin ja USB-C-
latausjohto



TEKNISET TIEDOT
• Tunnistimen nimellinen arvo: 1 000 dpi 

ja 1 600 dpi
• DPI (vähimmäis- ja enimmäisarvo): 

400–4 000 dpi
• 4 mukautettavaa painiketta
• Akku: ladattava litiumpolymeeriakku 

(240 mAh)
• Langaton toimintasäde: 10 m:n 

langaton kantama 
• Valinnainen ohjelmisto: Logitech 

Options -yhteensopiva
• Hiiren mitat: korkeus: 78,5 mm, 

leveys: 79 mm, pituus: 120 mm
• Hiiren paino: 135 g 
• Unifying-vastaanottimen mitat: 

korkeus: 18,4 mm, leveys: 14,4 mm, 
pituus: 6,6 mm 

• Unifying-vastaanottimen paino: 2 g

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
 Unifying:
• Vaaditaan: USB-portti
• Windows® 10 tai uudempi versio, 

Windows® 8, Windows® 7 
• macOS 10.13.6 tai uudempi versio

Bluetooth®:
• Vaaditaan: Bluetooth LE -tekniikka
• Windows® 10 tai uudempi versio, 

Windows® 8
• macOS 10.13.6 tai uudempi versio

USB-C:
• Vaaditaan: USB-portti
• Windows® 10 tai uudempi versio, 

Windows® 8, Windows® 7 
• macOS 10.13.6 tai uudempi versio
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PAKKAUKSEN TIEDOT

Yksittäispakkaus Kokonaispakkaus

Osa 910-005448 –
Viivakoodi 5099206081901 (EAN-13) 50992060819010 (SCC-14)
Paino 372 g 1 660 g
Pituus 15,2 cm 31,4 cm
Leveys 8,6 cm 18,2 cm
Korkeus/syvyys 19,4 cm 21 cm
Tilavuus 2,535 dm3 0,012 m3

1 yksittäispakkaus 1 –
1 välipakkaus 0 –
1 kokonaispakkaus 4 1
1 eurolava 392 98
1 kontti (6 m) 9 988 2 497
1 kontti (12 m) 20 812 5 203

1 kontti (12 m, HQ) 22704 5 676


