
M535 
Bluetooth® Mouse

OBSAH BALENÍ
• Bluetooth® myš
• 1 baterie velikosti AA 
• Uživatelská dokumentace
• Dvouletá záruka a plná podpora 

produktu od výrobce

FUNKCE
• Tvořte prakticky na čemkoli
• Sofistikovanější procházení na vašem 

OS
• Snímání s přesností laseru
• Životnost baterie 10 měsíců*
• Windows | Mac | Chrome OS | Android

PŘIPOJTE. TVOŘTE.
Logitech® M535 je kompaktní myš Bluetooth®, která vám umožní tvořit 
na počítači podle vaší volby, kdykoli a kdekoli. Lze ji připojit k počítači 
se systémem Windows, Mac, Chrome OS nebo Android. Její zaoblený 
tvar a pogumované úchyty poskytnou trvalé pohodlí. Díky tlačítku 
procházení a naklápěcímu kolečku budete mít sofistikovanější ovládání 
pevně v hrsti. Myš spolehlivě snímá pohyb prakticky na jakémkoli 
povrchu – od kovových stolů kavárny po váš oblíbený pracovní stůl – díky 
optickému senzoru s přesností laseru. S jedinou baterií vydrží fungovat 
až 10 měsíců*. 
* Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživateli a podmínkách používání.



PARAMETRY BALENÍ

Základní balení Univerzální přepravní obal

Č. dílu Šedá 910-004530 Není k dispozici
Čárkový kód 5099206058019 (EAN-13) 50992060580118 (SCC-14)

Č. dílu Modrá 910-004531 Není k dispozici
Čárkový kód 5099206058026 (EAN-13) 50992060580217 (SCC-14)

Hmotnost 158 g 1840 g
Délka 14,40 cm 41,70 cm
Šířka 8,90 cm 11,80 cm
Výška/hloubka 20,40 cm 26,40 cm
Objem 2,614 dm3 0,0130 m3

1 základní balení 1 Není k dispozici
1 střední balení 0 Není k dispozici
1 univerzální přepravní obal 10 1
1 EURO paleta 980 98
1 kontejner 6,1 m 18 560 1 856
1 kontejner 12,2 m 38 320 3 832
1 kontejner 12,2 m HQ 43 110 4 311

TECHNICKÉ PARAMETRY
• Délka: 3,96 in (100,5 mm)
• Šířka: 1,3 in (33 mm)
• Hloubka: 2,4 in (61,1 mm)
• Hmotnost: 2,89 oz (82 g)
• Technologie senzoru: Optický senzor s přesností laseru
• Nominální hodnota: 1000 dpi (+/- 15%)
• Provozní vzdálenost: 10 metrů
• Baterie: 1 x baterie velikosti AA
• Životnost baterie: 10 měsíců*
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