
M650 
Mouse sem fio Tamanho Médio Logitech Signature M650 

CONECTE-SE DO JEITO QUE VOCÊ GOSTA
Atualize seu setup com um mouse de rolagem mais inteligente, mais 
confortável e de maior produtividade com o Signature M650.
Um mouse versátil com tecnologia SmartWheel no botão de rolagem que se 
adapta, oferece precisão linha por linha e alterna automaticamente para o 
modo de giro livre super rápido com apenas um movimento do dedo. 
Conectividade sem fio perfeita, botões laterais personalizáveis e um formato 
feito para proporcionar conforto e produtividade durante o uso. A tecnologia 
SilentTouch da Logitech oferece cliques silenciosos para garantir maior 
concentração*  – com autonomia de bateria de até 24 meses** e a 
compatibilidade universal de sistema operacional  que garante um 
desempenho sem complicações.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• Mouse sem fio M650.
• Receptor USB Logi Bolt. 
• Pilha AA.
• Documentação do usuário. 
• Garantia de 1 ano da fabricante.

RECURSOS

• Logitech SmartWheel. 
• Formato e textura confortáveis. 
• Clique silencioso.
• Botões laterais personalizáveis. 
• Conectividade Bluetooth e Logi Bolt. 

* Ruído de clique reduzido em mais de 90% em comparação com o Logitech M185. Nível de dBA de clique direito e digitação medido por um laboratório independente a 1 metro.
** A vida útil de uma pilha varia dependendo do usuário e das condições de computação.
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• Tecnologia SilentTouch. 
• Formato compacto e arredondado. 
• Controle de cursor sensível e preciso. 
• Botão Liga/Desliga. 
• Pilha AA. 
• Receptor USB Logi Bolt. 

REQUISITOS DE SISTEMA

Código do produto - Graphite 
Código de barras

Código do produto - Rose
Código de barras

Código do produto - Off White 
Código de barras

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

DIMENSÕES

• Altura: 37,8 mm.
• Largura: 61,8 mm.
• Profundidade: 107,19 mm.
• Peso: 101,2 g incluindo as pilhas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

19.10  cm

Receptor USB Logi Bolt (use o logotipo Logi Bolt)
Requisitos: Porta USB disponível:

• Windows® 10, 11 ou superior. 
• macOS® 10.10 ou superior.
• Linux®.
• Chrome OS™.

Tecnologia sem fio Bluetooth®
Requisitos: Tecnologia sem fio Bluetooth® de baixo consumo:

• Windows® 10, 11 ou superior.
• macOS® 10.15 ou superior. 
• Linux.
• Chrome OS.
• iPadOS 13.4 ou superior.
• Android™ 8.0 ou superior.

Acesso à Internet para download do software opcional.
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