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SPM1822BB
Notebook-mus med ledning

Udtrækkeligt kabel
Denne notebook-mus har en udtrækkelig ledning, så den er nemmere og mere praktisk 
at bruge, uanset hvor du er. Nøjagtigheden er også imponerende med 800 DPI og en 
High Definition optisk præcisionssensor, der garanterer jævn og nøjagtig reaktion.

Effektiv ydeevne
• 800 DPI – Præcise reaktioner
• LED-optik med høj ydeevne garanterer præcis og sikker styring

Yderst brugervenlig
• Denne mus med udtrækkelig ledning er ideel til rejsebrug
 



 800 DPI – Præcise reaktioner
Musen har 800 DPI, som giver meget præcise 
reaktioner. Markøren bevæger sig lige præcis 
derhen, hvor du vil have den. Det skyldes den 
optiske High Definition præcisionssensor, der 
registrerer selv den mindste bevægelse. Dermed får 
du fuld kontrol over markørens bevægelser.

Præcis optisk sensor
Philips optiske teknologi sikrer ekstra nøjagtighed 
reaktionshastighed. Du kan arbejde med den på de 
fleste overflader, også træ, plastik og papir.

Mus med udtrækkelig ledning
Den udtrækkelige ledning sparer plads og er dermed 
ideel til rejsebrug
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Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Tilslutningsmuligheder
• PC Link: USB-grænseflade

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: IFU/brugerhåndbog

Produktmål
• Kabellængde: 0 cm

• Mål på produkt (B x H x D): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Vægt: 0,055 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 14 x 23,6 x 4 cm
• Nettovægt: 0,055 kg
• Bruttovægt: 0,126 kg
• Taravægt: 0,071 kg

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 51 x 49 x 17,5 cm
• Nettovægt: 1,1 kg
• Bruttovægt: 3,7 kg
• Taravægt: 2,6 kg
•
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