
 

Logitech® Wireless Mouse M235
Logitech® Wireless Mouse M235. De comfortabele, betrouwbare muis die soepel beweegt.
Dankzij het geronde ontwerp met zachte rubberen grips kunt u nu comfortabeler en
gemakkelijker op het internet surfen. Stop de muis gewoon in een tas wanneer u deze mee
wilt nemen. Geniet van soepele cursorbesturing, nauwkeurige tracking en gemakkelijke
tekstselectie op de oppervlakken waar u uw computer het meest gebruikt. De kleine
Unifying-ontvanger koppelt tot zes Unifying-compatibele apparaten met een krachtige,
betrouwbare draadloze verbinding (tot 25 meter). U kunt de muis een heel jaar gebruiken
zonder gedoe met batterijen.* Bovendien krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie. *
Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden. 

Functie
Logitech® Wireless Mouse M235
De comfortabele, betrouwbare muis die soepel beweegt.
• Comfortabele, geronde vorm met zachte rubberen grips
• Logitech Advanced Optical Tracking
• Logitech Unifying-ontvanger met geavanceerde draadloze 2.4GHz-technologie van
Logitech

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

Inhoud van de doos
• Draadloze muis
• Logitech Unifying-ontvanger
• 1 AA-batterij (al geplaatst)
• Handleiding
• 3 jaar fabrieksgarantie en volledige
productondersteuning

Logistieke gegevens 
  Weight: 0.1721 kg
Width: 15 cm
Height/depth: 9 cm
Length: 22 cm

Logitech Advanced Optical Tracking
Geniet van soepele cursorbesturing, nauwkeurige tracking en gemakkelijke tekstselectie
op de oppervlakken waar u uw computer het meest gebruikt. 

Comfortabele, geronde vorm met Logitech Unifying-ontvanger met Batterijlevensduur van 1 jaar* *
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zachte rubberen grips
Dankzij het geronde ontwerp met zachte
rubberen grips kunt u nu comfortabeler en
gemakkelijker op het internet surfen. Stop
de muis gewoon in een tas wanneer u deze
mee wilt nemen. 

geavanceerde draadloze 2.4GHz-
technologie van Logitech
De kleine Unifying-ontvanger koppelt tot zes
Unifying-compatibele apparaten met een
krachtige, betrouwbare draadloze
verbinding (tot 25 meter). 

Batterijlevensduur kan variëren,
afhankelijk van gebruiks- en
computeromstandigheden.
U kunt de muis een heel jaar gebruiken
zonder gedoe met batterijen. Met de aan/uit-
knop bespaart u energie, de slimme
slaapstand verlengt de batterijlevensduur en
een batterijstatuslampje zorgt dat u niet
voor onaangename verrassingen komt te
staan.* * Batterijlevensduur kan variëren,
afhankelijk van gebruiks- en
computeromstandigheden. 

Overige informatie
Technische specificaties
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