
M720
Triathlon Mouse

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Ασύρματο ποντίκι
• Δέκτης Unifying
• 1 μπαταρία AA (προ-εγκατεστημένη)
• Τεκμηρίωση χρήστη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Δύο τρόποι σύνδεσης, μέσω της τεχνολογίας 

Unifying της Logitech και της τεχνολογίας 
Bluetooth® Smart

• Τεχνολογία Easy Switch για να χρησιμοποιείτε 
απρόσκοπτα μέχρι και 3 υπολογιστές

• Κύλιση υψηλής ταχύτητας
• Ανθεκτική σχεδίαση
• 24 μήνες διάρκεια ζωής μπαταρίας*
• Εξατομικευμένη παραγωγικότητα χάρη στο 

λογισμικό Logitech Options™**

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει 
ανάλογα με τη σύνδεση, τη χρήση και τις συνθήκες 
λειτουργίας του υπολογιστή
** Απαιτεί το Logitech Options για Mac OS X και 
Windows. Διαθέσιμο για λήψη στη διεύθυνση  
logitech.com/downloads

ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ, ΕΤΌΙΜΌΙ, ΠΑΜΕ! 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΌΘΌΝΏΝ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ ΓΡΗΓΌΡΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΑΣ.

Το ποντίκι M720 Triathlon είναι ανθεκτικό, ευέλικτο και άνετο και σας βοηθά 
να ανταπεξέρχεστε σε έναν κόσμο με πολλές συσκευές. Θα ολοκληρώνετε 
γρήγορα εργασίες χάρη στην τεχνολογία Easy Switch που σας επιτρέπει 
να χρησιμοποιείτε απρόσκοπτα μέχρι και 3 υπολογιστές. Θα μετακινείστε 
γρήγορα σε έγγραφα και ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τον τροχό κύλισης 
υψηλής ταχύτητας και ούτε καν θα σας απασχολεί να αλλάξετε μπαταρίες, 
αφού με μία μπαταρία ΑΑ το ποντίκι θα λειτουργεί έως και 24 μήνες. Χάρη  
στο σχήμα μεσαίου μεγέθους το ποντίκι εφαρμόζει ιδανικά κάτω από  
το χέρι σας, ενώ τα πλήκτρα έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν μέχρι και  
10 εκατομμύρια κλικ. Μπορείτε να το συνδέσετε σε Windows® και Mac μέσω 
του μικροσκοπικού δέκτη Unifying™ ή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας 
Bluetooth® Smart.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΌΣ
• Σύνδεση Internet για λήψη λογισμικού
• Θύρα USB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Διαστάσεις ποντικιού (ύψος x πλάτος x βάθος):  

45 x 74 x 115 mm
• Βάρος ποντικιού (μαζί με την μπαταρία): 135 g
• Διαστάσεις δέκτη (ύψος x πλάτος x βάθος):  

14,4 x 18,7 x 6,1 mm
• Βάρος δέκτη: 1,8 g
• Τεχνολογία αισθητήρα:  

Προηγμένη οπτική τεχνολογία παρακολούθησης 
κίνησης Logitech

• Ανάλυση αισθητήρα: 1.000 dpi
• Αριθμός κουμπιών: 8
• Τροχός κύλισης: Ναι
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 2 έτη
• Τύπος μπαταρίας: AA
• Εμβέλεια λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης: 10 m
• Ασύρματη τεχνολογία: Bluetooth Smart |  

Ασύρματη σύνδεση Advanced 2,4 GHz
• Διασύνδεση: Bluetooth | Νανοδέκτης USB

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. © 2016 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι επωνυμίες Logitech, Logi και τα άλλα σήματα της Logitech 
αποτελούν ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα. Η εμπορική ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά 
σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κύριο πακέτο Κύριο κουτί αποστολής

Κωδικός προϊόντος # 910-004791 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206065086 (EAN-13) 50992060650811 (SCC-14)

Βάρος 176 γραμμάρια 2.000 γραμμάρια

Μήκος 18,6 cm 40,7 cm

Πλάτος 12,6 cm 10,1 cm

Ύψος/βάθος 8,3 cm 25,8 cm

Όγκος 1,945 dm3 0,0106 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 0 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 10 1

1 ευρωπαλέτα 1.520 152

1 κοντέινερ 6 μέτρων 28.170 2.817

1 κοντέινερ 12 μέτρων 57.870 5.787

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 64.300 6.430


