
 

 

Philips
Káblová myš pre notebook

USB
800 DPI

SPM1812WB
Káblová myš pre notebook

Navíjateľný kábel
Navíjateľný kábel tejto myši pre notebook vám ponúka pohodlie všade, kde ste. Presnosť 
je rovnako pôsobivá s rozlíšením 800 DPI a presným optickým snímačom s vysokým 
rozlíšením, ktorý vám zaručí plynulé a presné sledovanie.

Vysoký výkon
• Presné reakcie vďaka 800 DPI
• Vysokovýkonná optika LED zaručuje presné ovládanie

Vynikajúce jednoduché používanie
• Táto myš s navíjacím káblom je ideálna pre ľudí na cestách



 Presné reakcie vďaka 800 DPI
S rozlíšením 800 DPI vám táto myš zabezpečí presné 
reakcie. Kurzor sa bude pohybovať presne tam, kam 
chcete. A to všetko vďaka optickému snímaču s 
vysokým rozlíšením, ktorý zaregistruje aj najmenšie 
pohyby. Tým vám zabezpečí úplné ovládanie kurzora.

Presný optický snímač

Optická technológia značky Philips zaručuje 
dodatočnú presnosť a citlivosť. Môžete s ňou 
pracovať na väčšine povrchov, a to vrátane dreva, 
plastu alebo papiera.

Myš s navíjacím káblom
Tento navíjateľný kábel šetrí priestor, vďaka čomu je 
ideálny pre ľudí na cestách
SPM1812WB/10
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Systémové požiadavky
• Operačný systém: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Pripojiteľnosť
• Počítačové prepojenie: Rozhranie USB

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: IFU/Návod na používanie

Rozmery produktu
• Dĺžka kábla: 0 cm

• Rozmery produktu (Š x V x H): 4.9 x 9 x 3.2 cm
• Hmotnosť: ,055 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 14 x 23,6 x 4 cm
• Čistá hmotnosť: ,055 kg
• Hmotnosť brutto: ,126 kg
• Hmotnosť obalu: ,071 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 51 x 49 x 17 5 cm
• Čistá hmotnosť: 1,1 kg
• Hmotnosť brutto: 3.7 kg
• Hmotnosť obalu: 2,6 kg
•

Technické údaje
Káblová myš pre notebook
USB 800 DPI 
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