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Καμπύλες σχεδιασμένες για απόλυτη άνεση. 

• Άνετο σχήμα κατάλληλο για χρήση με το δεξιό χέρι
• 18 μήνες διάρκεια μπαταρίας*  
• Βελτιωμένος οπτικός αισθητήρας Logitech® προηγμένης 

τεχνολογίας
• Νανοδέκτης άμεσης σύνδεσης

Το ποντίκι Logitech® Wireless Mouse M280 συνδυάζει ιδανικά τη 
λειτουργικότητα με την αισθητική και την άνεση: ένα μοναδικό ασύμμετρο 
σχήμα που ταιριάζει σωστά στο χέρι, ένας φαρδύς τροχός που βελτιώνει την 
κύλιση και μια μαλακή επιφάνεια από καουτσούκ με μοναδικά σχέδια η οποία 
βελτιώνει την αίσθηση κατά το κράτημα. Η παρακολούθηση της κίνησης 
γίνεται ομαλά και με ακρίβεια χάρη στην προηγμένη οπτική τεχνολογία της 
Logitech. Η σχεδίαση για αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προσφέρει 
διάρκεια μπαταρίας 18 μηνών*, ενώ το ποντίκι αναστέλλει αυτόματα τη 
λειτουργία του όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Τέλος, ο μικροσκοπικός ασύρματος 
δέκτης ουσιαστικά εξαφανίζεται στη θύρα USB του υπολογιστή σας και 
προσφέρει μια εύχρηστη και αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση.

* Η διάρκεια της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες λειτουργίας του 
υπολογιστή.
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Προδιαγραφή συσκευασίας Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ασύρματο ποντίκι 
• Νανοδέκτης 
• 1 μπαταρία AA (προ-εγκατεστημένη) 
• Τεκμηρίωση χρήστη 
• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και 

πλήρης υποστήριξη προϊόντος

Απαιτήσεις συστήματος
• Windows® 8, Windows® 7, 

Windows® Vista ή Windows® XP 
• Mac OS X v10.5 ή νεότερη έκδοση 
• Chrome OS 
• Linux Kernel 2.6+ 
• Σύνδεση στο Internet 
• Θύρα USB
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Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η επωνυμία Chrome OS αποτελεί εμπορικό σήμα της 
Google Inc. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Κωδικός προϊόντος # EWR 
Μαύρο 910-004287 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206052543 (EAN-13) 50992060525416 (SCC-14)

Κωδικός προϊόντος # EER 
Μαύρο 910-004291 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206052581 (EAN-13) 50992060525812 (SCC-14)

Κωδικός προϊόντος # EWR 
Μπλε 910-004290 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206052574 (EAN-13) 50992060525713 (SCC-14)

Κωδικός προϊόντος # EER 
Μπλε 910-004294 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206052611 (EAN-13) 50992060526116 (SCC-14)

Βάρος 158.00 g 1840.00 g

Μήκος 14.60 cm 43.80 cm

Πλάτος 8.50 cm 11.80 cm

Ύψος/βάθος 20.50 cm 26.40 cm

Όγκος 2.544 dm3 0.0136 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 0 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 10 1

1 ευρωπαλέτα 980 98

1 κοντέινερ 6 μέτρων 18560 1856

1 κοντέινερ 12 μέτρων 38320 3832

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 43110 4311

Κύριο πακέτο  Κύριο κουτί αποστολής


