
MX ERGO
Geavanceerde, 
draadloze trackball 
voor pc en Mac

INHOUD VAN DE DOOS
• Draadloze trackball
• Unifying-ontvanger
• Micro-USB-kabel voor opladen
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• 20% minder spierbelasting dan een 

gewone computermuis
• Aanpasbaar scharnier tussen  

0 en 20 graden
• Geavanceerde tracking en geavanceerd 

precisiescrolwiel
• Easy-Switch™ en FLOW
• Dubbele verbinding: Logitech® 

Unifying™-ontvanger of via Bluetooth®

EEN NIEUWE NORM VAN COMFORT  
EN PRECISIE. 
De meest geavanceerde trackball van Logitech voor trackball-
liefhebbers en gebruikers die op zoek zijn naar alternatieven voor 
muizen en touchpads. Leidt tot 20% minder spierbelasting dan 
een gewone muis. Een aanpasbaar scharnier zorgt voor comfort 
dat op u is afgestemd. Met de knop voor precisiemodus schakelt 
u onmiddellijk tussen snelle en nauwkeurige tracking. Compatibel met 
Easy-Switch™ en FLOW om probleemloos op meerdere computers 
te werken. Koppel tot 2 computers en schakel gemakkelijk tussen 
deze apparaten. Kopieer en plak tekst, afbeeldingen en bestanden.* 
Snel oplaadbare batterij die tot 4 maanden meegaat na volledige 
oplading.** Maak verbinding met de meegeleverde Logitech® 
Unifying™-ontvanger of via Bluetooth®.
* Vereist Logitech® Options™-software, downloadbaar via logitech.com/options
** Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden



Sensortechnologie: Geavanceerde 
optische tracking van Logitech:
• Nominale waarde: 380 dpi 
• Minimale en maximale waarde:  

320 dpi tot 440 dpi

Aantal knoppen: 8

Draadloze technologie:
• Geavanceerde draadloze 2.4GHz-

technologie 
• Werkingsafstand: 10 m

Batterij:
• Oplaadbare Li-Po-batterij (500 mAh)
• Batterijlevensduur: tot 4 maanden met 

één keer opladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productafmetingen:
• Lengte: 132,5 mm
• Hoogte: 51,4 mm
• Breedte: 99,8 mm
• Gewicht: 164,3 g (zonder metalen  

plaat / zonder ontvanger) 258,9 g  
(met metalen plaat / zonder ontvanger)

Afmetingen Unifying-ontvanger:
• Breedte: 14,4 mm 
• Lengte: 18,4 mm 
• Hoogte: 6,1 mm 
• Gewicht: 2 g

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

Windows® 7 
• Mac OS X 10.12 of later 
• Internetverbinding voor 

softwaredownload

Bluetooth®

• Vereist: Bluetooth Smart Ready 
• Windows® 8 of later 
• Mac OS X 10.12 of later 
• Internetverbinding voor 

softwaredownload

© 2017 Logitech. Alle rechten voorbehouden. Logitech, Logi en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Het Bluetooth®-woordmerk en 
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnr. 910-005179 n.v.t.
Barcode 5099206073081 (EAN-13) 50992060730810 (SCC-14)

Gewicht 330 gr 1480 gr
Lengte 17,5 cm 27,1 cm
Breedte 6,3 cm 18,4 cm
Hoogte/diepte 19,1 cm 20,6 cm
Volume 2,105 dm3 0,01 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 4 1
1 pallet EURO 544 136
1 container 6,1 m (20 ft) 11088 2772
1 container 12,2 m (40 ft) 22704 5676
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 24768 6192


