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Mysz bezprzewodowa
Logitech MX Anywhere 2S
czarna
Cena

249,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

128042

Kod producenta

Anywhere 2S

Kod EAN

5099206073050

Producent

LOGITECH

Opis produktu
Pracuj w dowolnym miejscu
Poznaj kompaktową mysz MX Anywhere 2S, która podniesie
Twoją produktywność niezależnie od tego, czy pracujesz w
kawiarni, samolocie, pokoju hotelowym czy podczas spotkania
poza biurem. Pracuj płynnie nawet na trzech komputerach, po
prostu przesuwając kursor między ekranami oraz kopiując i
wklejając treści między nimi.

Płynna praca na wielu komputerach
Minęły już dni, kiedy praca na wielu komputerach oznaczała
irytujące wysyłanie do siebie wiadomości e-mail lub żmudne
kopiowanie plików na dysk flash. Dzięki technologii Logitech
Flow możesz przesuwać kursor myszy między ekranami trzech
komputerów, a nawet kopiować i wklejać tekst, obrazy i pliki
między komputerami.

Doskonałe śledzenie ruchów
Mysz wysokiej klasy zasługuje na śledzenie ruchów o
najwyższej jakości. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy mysz
MX Anywhere 2S z użyciem zupełnie nowego, precyzyjnego
czujnika 4000 dpi, który może śledzić ruchy praktycznie na
dowolnej powierzchni — nawet na modnym szklanym stole w
sali zarządu.

Wydajny akumulator
Szybko ładowany akumulator oznacza, że mysz MX Anywhere
2S jest gotowa do pracy wraz z Tobą. W ciągu zaledwie 3
minut uzyskasz wystarczającą moc, aby pracować przez cały
dzień. Nie musisz przerywać pracy na czas ładowania. Po
pełnym naładowaniu mysz będzie działać nawet 70 dni. Aby
naładować mysz, po prostu podłącz ją do komputera przy
użyciu kabla Micro-USB do ładowania i kontynuuj pracę
podczas ładowania.

Błyskawiczne przewijanie
Przewijaj łatwiej i szybciej długie dokumenty lub strony
internetowe. Lub naciśnij kółko i przełącz w tryb kliknięcie po
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kliknięciu, który umożliwia precyzyjną nawigację. W trybie
swobodnego obrotu kółko pozwala błyskawicznie przewijać
nawet najdłuższe dokumenty i strony internetowe, zatrzymując
się dokładnie tam, gdzie tego chcesz. W trybie kliknięcie po
kliknięciu można precyzyjnie przewijać arkusze kalkulacyjne
lub bazy danych.

Producent
Typ myszy
Łączność
Sensor
Rozdzielczość
Liczba przycisków
Rolka przewijania
Interfejs
Zasięg pracy
Zasilanie
Czas pracy na baterii
Profil
Podświetlenie
Dodatkowe informacje

Kolor
Długość
Szerokość
Wysokość

Mysz bezprzewodowa Logitech MX Anywhere 2S czarna
Kabel USB do ładowania
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Logitech
Multimedialna
Bezprzewodowa
Laserowy
4000 dpi
7
1
2,4 GHz
Bluetooth
Do 10 m
Wbudowany akumulator 500 mAh
Do 2 miesięcy
Praworęczny
Brak
Motyw graficzny na obudowie
Odbiornik Unifying
Możliwość pracy na każdej powierzchni
Dwa tryby pracy rolki przewijania
Obsługa gestów
Czarny
100 mm
62 mm
35 mm

