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Logitech®

Mouse M100

MiniMuMsysteeMvereisten

De basisfuncties voor comfortabele, betrouwbare  
besturing van uw computer.

Windows-pc
- Windows® XP, Windows Vista® of Windows® 7
- USB-poort

Mac®-computer
- Mac OS® X 10.4 of later
- USB-poort

Linux®
- Linux®-kernel 2.6 of later
- USB-poort

Logitech® Mouse M100 geeft u de basisfuncties voor comfortabele, betrouwbare 
besturing van uw computer. Deze muis is gemaakt door Logitech®, de muisexpert, 
en is het resultaat van het kwaliteitsproces dat we hebben toegepast bij de productie 

van ruim een miljard muizen. U hoeft geen software te installeren. En omdat de 
muis een draad heeft, kunt u deze gewoon aansluiten op een USB-poort en 

meteen gebruiken. De symmetrische vorm van normaal formaat betekent 
dat u uw hand comfortabel kunt laten rusten, terwijl u responsieve, 
soepele cursorbesturing krijgt voor nauwkeurige tracking en eenvoudige 
tekstselectie dankzij optische tracking met hoge definitie (1000 dpi).

Gemaakt door Logitech®, de muisexpert• 

Eenvoudig in te stellen en gebruiken• 

Symmetrische vorm van normaal formaat• 

Optische tracking met hoge definitie (1000 dpi)• 



Logitech®

Mouse M100

www.logitech.com

910-001602 n/a

5099206019126 (EAN-13) 50992060191215 (SCC-14)

910-001604 n/a

5099206019140 (EAN-13) 50992060191413 (SCC-14)

910-001603 n/a

5099206019133 (EAN-13) 50992060191314 (SCC-14)

910-001605 n/a

5099206019157 (EAN-13) 50992060191512 (SCC-14)

193.00g 4.949kg

13.02cm 37.10cm

5.24cm 27.60cm

18.10cm 27.60cm

1.234dm3 (=Liter) 0.02826m3

1 n/a

0 n/a

20 1

1120 56

20960 1048

43040 2152

48420 2421

Pakketinhoud

PakketsPecificaties

Single Unit Omdoos (Out Case Pack)

onderdeelnummer Wer Black

Bar code 

onderdeelnummer eer Black

Bar code 

onderdeelnummer Wer White

Bar code 

onderdeelnummer eer White

Bar code 

Gewicht

Lengte (Breedte)

Breedte (diepte)

hoogte/diepte (hoogte)

volume

1 single unit 

1 tussenverpakking

1 omdoos

1 euro Pallet 

1 container 20vt

1 container 40vt

1 container 40vt hQ
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Muis• 
Handleiding• 
3 jaar garantie en volledige productondersteuning• 


