
M190
Mouse sem fio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• Mouse sem fio M190.
• 1 pilha AA (pré-instalada).
• Receptor nano USB.
• Documentação do usuário.
• Garantia de 1 ano do fabricante.

RECURSOS

CONFORTO EM TAMANHO PADRÃO 
O Logitech M190 é um mouse sem fio de tamanho padrão com 
um design arredondado e ambidestro que segue a curva 
natural de mãos médias e a grandes. Conforto durante todo o 
dia, graças à superfície arredondada do mouse para apoio da 
palma da mão e botões côncavos moldados para o 
posicionamento ideal dos dedos. Trabalhe sem fios e 
movimente-se livremente a uma distância de até 10 metros*, 
praticamente sem atrasos ou interferências. O design sem fios 
evita bagunça na sua mesa, e a autonomia de até 18 meses de 
vida útil da pilha* permite que você trabalhe sem 
preocupações, graças ao modo de economia de energia que é 
ativado automaticamente quando o mouse não está em uso. 
Conte com uma navegação de qualidade com sensor ótico 
para rastreamento preciso e roda de rolagem precisa, com 
rolagem linha a linha, tudo a um preço acessível.

*O alcance do sistema sem fio e a duração de uma bateria variam, dependendo do usuário, das condições de computação e do ambiente
**Com base em dados de vendas independentes dos principais mercados de unidades (dez 18 - dez 19): CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US..

• Design arredondado segue a
curva natural de mãos maiores.
• Ambidestro, conforto ideal para
a sua mão direita ou esquerda.
• Conexão sem fio de 10 metros*
sem lag.
• Rolagem linha a linha com
rastreamento preciso.
• Durabilidade e resistência do líder
mundial** em mouses e teclados.
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Código do produto  Cinza 
Código do produto   Azul 
Código do produto   Vermelho

910-005902
910-005903
910-005904

097855159939

097855159946
097855159953

10097855159936
10097855159943
10097855159950

• Windows® 7, Windows® 9, Windows® 10 ou superior.
• macOS 10.10 ou superior.
• Chrome OS™.
• Compatível com o Surface.
• Linux® kernel 2.6+.
• Porta USB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Dimensões do mouse (altura x largura x profundidade): 115,4 x 66,1 x 40,3 mm.

• Peso do mouse (com a pilha): 89,9 g.

• Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico de alta precisão.

• Resolução do sensor: 1000 dpi.

• Número de botões: 3.

• Roda de rolagem: sim (mecânica).

• Botões de rolagem: botão central.

• Mouse compatível com o Unifying: não.

• Receptor compatível com o Unifying: não.

• Durabilidade da bateria: 18 meses*.

• Receptor nano (altura x largura x profundidade): 14,4 x 18,7 x 6,1 mm.

• Peso do receptor nano: 2 g.

• Distância de funcionamento sem fio: 10 metros*.

REQUISITOS DE SISTEMA

Caixa masterCaixa primária 
137.3   gr 0,710 gr

12.60  cm 25.10 cm

8.30  cm 19.10     cm

18.60  cm 10.70 cm

1  n/a

0 n/a
4 1

ESPECIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

Peso
Comprimento 
Largura 
Altura/profundidade 
1 caixa primária  
1 caixa intermediária  
1 caixa master  

Nº da peça (EAN-13) (SCC-14) 




