
Logitech® Wireless Mouse M310

– Handvänlig, rundad design 
med mjuka gummisidohandtag
Logitech® Wireless Mouse M310 är en användarvänlig mus i 
normalstorlek som känns precis rätt. Den känns bra i båda 
händerna, även efter många timmars användning, tack vare 
dess handvänliga, rundade design med mjuka gummigrepp. 
Plug- and- forget- nanomottagren är så pass liten att du kan 
lämna den i USB-porten så att du inte blir av med den.

INNEHÅLL
Mus
USB-mottagare
1 AA-batteri (medföljer)
Bruksanvisning
Tre års begränsad maskinvarugaranti

FUNKTIONER
• Handvänlig, rundad design med mjuka gummisidohandtag
• Praktisk plug-and-forget-nanomottagare
• 12 månaders batteritid

(1) Batteritiden kan variera beroende på datormiljö och användning.
(2) Produkten har certifierats för att uppfylla Googles kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar inte för driften av produkten eller dess överensstämmelse 
med säkerhetskrav. Chromebook och märket ”Kompatibel med Chromebook” är varumärken som tillhör Google LLC.
(3) Baserat på oberoende försäljningsdata från stora marknader i enheter (juli 2019–juli 2020), endast återförsäljningskanal: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, 



Paketspecifikationer

Primary pack Master shipper carton
Artikelnr 910-003986 N/A

Streckkod 5099206048669 (EAN-13) 50992060486618 (SCC-14)

Vikt gr 150 1730

Längd cm 12.6 37.4

Bredd cm 8.3 10.5

Höjd/djup cm 18.6 25.8

Volym 1.9 dm3 0m3

1 primärt paket 1 N/A

1 kolli/stor box 10 1

1 pall EURO 1380 138

1 container 6 m 29880 2988

1 container 12 m 62190 6219

1 container 12 m hög kub 69100 6910

SILVER EMEA-914
Part #: 910-003986
EAN/UPC: 5099206048669
Bar code: 50992060486618

SYSTEMKRAV
USB-mottagare
Krävs: ledig USB-port
Windows 7, 8, 10 eller senare
macOS 10.5 eller senare
Chrome OS™
Certifierat kompatibel med Chromebook(2)
Linux-kärna 2.6 eller senare

(2)Produkten har certifierats av Logitech för att uppfylla Googles 
kompatibilitetsstandarder. Google ansvarar inte för driften av 
produkten eller dess överensstämmelse med säkerhetskrav. 
Chromebook och märket ”Kompatibel med Chromebook” är 
varumärken som tillhör Google LLC.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Mått:

Mus
Höjd x bredd x djup:
111 mm (4,4 tum) x 62 mm (2,4 tum) x 39 mm (1,5 tum)
Vikt (med batterier): 99 g (3,49 uns)

USB-mottagare
Höjd x bredd x djup:
14,4 mm (0,57 tum) x 18,7 mm (0,74 tum) x 6,1 mm (0,24 tum)
Vikt: 0,06 uns (1,8 g)

Sensorteknik
Jämn optisk avläsning
DPI (min/max): 1000±

Knappar
Antal knappar: 3 (vänster-/högerklick, mittenklick)

Rullning
Rullning rad för rad
Rullningshjul: Ja, 2D, optiskt

Batteritid
Batteritid: 18 månader(1)
(1) Batteritiden kan variera utifrån datormiljö och användning
Batteriinformation: 1 st. AA (ingår)

Anslutning
Anslutningstyp: Trådlös 2,4 GHz-anslutning
Trådlös räckvidd: 10 m (393,7 tum) (4)
(4) Den trådlösa räckvidden kan variera beroende på användare, 
miljö och datorkonfiguration.

Programvara (tillval)
Logitech Options
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