
M171 
Ασύρματο ποντίκι

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Ασύρματο ποντίκι
• Δέκτης USB
• 1 μπαταρία τύπου AA
• Τεκμηρίωση χρήστη
• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και πλήρης 

υποστήριξη προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση
• Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης 10 μέτρων
• 12 μήνες διάρκεια ζωής μπαταρίας*
• Εύκολη ρύθμιση
• Καθολική συμβατότητα: Windows®, Mac, 

Chrome™

* Η διάρκεια της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα 
με τη χρήση που κάνετε.

ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ. Με το Logitech® M171 Wireless Mouse, 
απολαμβάνετε την αξιοπιστία της ενσύρματης σύνδεσης, την άνεση 
της ασύρματης τεχνολογίας και μια εμβέλεια 10 μέτρων, χάρη στην 
τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης Logitech Advanced 2.4 GHz. Αυτό το 
οικονομικό ποντίκι λειτουργεί για 12 μήνες με μία μόνο μπαταρία AA. 
Η εγκατάσταση είναι απλή. Απλώς συνδέετε τον μικροσκοπικό ασύρματο 
δέκτη σε μια θύρα USB. Η ζεύξη και η εγκατάσταση λογισμικού δεν 
παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα, ενώ το M171 είναι συμβατό με 
Windows®, Mac και Chrome™.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Διαστάσεις ποντικιού  

(μήκος x πλάτος x ύψος):  
97,7 x 61,5 x 35,2 mm 

• Βάρος ποντικιού (με την μπαταρία):  
70,5 g

• Διαστάσεις νανοδέκτη  
(ύψος x πλάτος x βάρος):  
18,7 x 14,4 x 6,6 mm 

• Βάρος νανοδέκτη: 2 g

ΠΡΌΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κύριο πακέτο Κύριο κουτί αποστολής

Κωδικός προϊόντος # Μαύρο 910-004424 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206062856 (EAN-13) 50992060628513 (SCC-14)

Κωδικός προϊόντος # Μπλε 910-004640 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206062863 (EAN-13) 50992060628612 (SCC-14)

Κωδικός προϊόντος # Κόκκινο 910-004641 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206062870 (EAN-13) 50992060628711 (SCC-14)

Βάρος 123 γραμμάρια 1400 γραμμάρια

Μήκος 12,50 cm 36,20 cm

Πλάτος 8,20 cm 10,10 cm

Ύψος/βάθος 20,00 cm 25,90 cm

Όγκος 2,050 dm3 0,0095 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 0 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 10 1

1 ευρωπαλέτα 1920 192

1 κοντέινερ 6 μέτρων 28560 2856

1 κοντέινερ 12 μέτρων 59520 5952

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 74400 7440


