
M535 
Bluetooth® Mouse

INHOUD VAN DE DOOS
• Bluetooth®-muis
• 1 AA-batterij 
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Wees creatief op vrijwel elk oppervlak
• Slimmere navigatie op uw 

besturingssysteem
• Tracking op laserniveau
• Batterijlevensduur van 10 maanden*
• Windows | Mac | Chrome OS | Android

VERBIND. CREËER.
De Logitech® M535 is een compacte Bluetooth®-muis waarmee u 
overal en altijd op de computer kunt werken. U kunt de muis gebruiken 
op Windows, Mac, Chrome OS en Android. De geronde vorm en 
rubberen grips zorgen voor langdurig comfort. De navigatieknop en het 
kantelwiel zorgen voor slimmere bediening binnen handbereik. De muis 
werkt betrouwbaar op vrijwel elk oppervlak, van de ijzeren tafeltjes in 
een plaatselijk cafeetje en uw keramische aanrecht tot uw favoriete 
bureau, dankzij de optische sensor van laserkwaliteit. Bovendien gaat 
de batterij tot 10 maanden mee.* 
* Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en 
computeromstandigheden.



PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnr. Grijs 910-004530 n.v.t.
Barcode 5099206058019 (EAN-13) 50992060580118 (SCC-14)

Onderdeelnr. Blauw 910-004531 n.v.t.
Barcode 5099206058026 (EAN-13) 50992060580217 (SCC-14)

Gewicht 158 gr 1840 gr
Lengte 14,40 cm 41,70 cm
Breedte 8,90 cm 11,80 cm
Hoogte/diepte 20,40 cm 26,40 cm
Volume 2,614 dm3 0,0130 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 10 1
1 pallet EURO 980 98
1 container 6,1 m (20 ft) 18560 1856
1 container 12,2 m (40 ft) 38320 3832
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 43110 4311

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Lengte: 3,96 in (100,5 mm)
• Breedte: 1,3 in (33 mm)
• Diepte: 2,4 in (61,1 mm)
• Gewicht: 2,89 oz (82 g)
• Sensortechnologie: Optische sensor van laserkwaliteit
• Nominale waarde: 1000 dpi (+/- 15%)
• Werkingsafstand: 10 meter (33 ft)
• Batterij: 1 AA-batterij
• Batterijlevensduur: 10 maanden*
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