
MX ANYWHERE 2S
Wireless Mobile Mouse

INHOUD VAN DE DOOS
• Oplaadbare draadloze muis
• Unifying-ontvanger
• Micro-USB-kabel voor opladen
• Handleiding 
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Verplaats inhoud tussen 3 computers 

met de kracht van FLOW*
• Ervaar moeiteloze cursorbesturing 

op vrijwel elk oppervlak (zelfs glas**) 
met uiterst nauwkeurige tracking van 
Darkfield™

• Snelle oplaadbare batterij die tot 
70 dagen meegaat na volledige 
oplading***

* Vereist Logitech® Options™-software, te downloaden via 
logitech.com/options
** Minimaal 4 mm dik
*** Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van 
gebruik

TIL HET GEBRUIK VAN MEERDERE 
COMPUTERS NAAR EEN HOGER PLAN.
MX ANYWHERE 2S is de geavanceerde mobiele muis voor veeleisende 
gebruikers. Benut de kracht van Logitech FLOW en til het gebruik  
van meerdere computers naar een hoger plan. Bedien tot drie 
computers en kopieer tekst, afbeeldingen en bestanden naadloos 
heen en weer. Ga als een speer door documenten met supersnel 
scrollen. De MX ANYWHERE 2S gaat na volledige oplading tot 
twee maanden mee en in slechts drie minuten tijd heeft u genoeg 
batterijvermogen voor een hele dag. Werk vrijwel overal dankzij 
uiterst nauwkeurige tracking, zelfs op glas. De compacte, geronde 
vorm biedt de besturing die u thuis, op uw werk of onderweg nodig 
hebt.



PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Gewicht 250 gr 2960 gr
Lengte 14 cm 29.1 cm
Breedte 4,5 cm 25,1 cm
Hoogte/diepte 18 cm 20,1 cm
Volume 1,134 dm3 0,014 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 10 1
1 pallet EURO 1200 120
1 container 20VT 19800 1980
1 container 12,2 m (40 ft) 41250 4125
1 container 12,2 m. HQ 48750 4875

Onderdeelnr. (EAN-13) (SCC-14)
GRAPHITE 910-005153 5099206073050 50992060730513
MIDNIGHT TEAL 910-005154 5099206073067 50992060730612
LIGHT GREY 910-005155 5099206073074 50992060730711

SYSTEEMVEREISTEN
• USB-poort en/of apparaat met 
Bluetooth® Low Energy 

• USB-poort: Windows® 7, Windows 8 of 
later; Mac OS X 10.10 of later

• Bluetooth®: Windows® 8 of later; Mac 
OS X 10.10 of later

• Internetverbinding voor 
softwaredownload

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Sensortechnologie: Hoge precisie met 

Darkfield
• Nominale waarde 1000 dpi
• Minimale en maximale waarde:  

200 – 4000 dpi
• Geavanceerde draadloze 2.4GHz-

technologie
• Draadloze werkingsafstand: 10m
• Batterij: oplaadbare Li-Po-batterij  

(500 mAh)
• Batterijlevensduur: tot 70 dagen met 

één keer opladen***
• Aantal knoppen: 7
• Bewegingsknop: Ja
• Optionele software: Logitech Options

Afbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het werkelijke product. © 2017 Logitech. Alle rechten voorbehouden. Logitech, Logi en andere Logitech-merken zijn het 
eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Alle andere 
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.


