
 

 

Philips
Vezetékes notebook-egér

USB
800 DPI

SPM3822WB
Vezetékes notebook-egér

A pontosság hasonlóképpen lenyűgöző: a 800 dpi és a nagy felbontású, precíziós optikai 
érzékelő a könnyed és pontos követés garanciája, ráadásul karbantartás nélkül.

Teljes kényelem
• Jobb- és balkezes felhasználóknak egyaránt kényelmes

Meggyőző teljesítmény
• 800 DPI-s pontos reakciók
• A nagy teljesítményű LED-es optika a precíz vezérlés garanciája



 800 DPI-s pontos reakciók
A 800DPI-vel ez az egér pontos reakciókat ad. A 
kurzor pontosan oda mozdul, ahová Ön akarja. A 
nagy felbontású optikai érzékelő még a legkisebb 
mozgást is regisztrálja. Megvalósul a kurzor tökéletes 
irányítása.

Precíz optikai érzékelő

A Philips optikai technológiája kivételes pontosságot 
és érzékenységet jelent. A legtöbb felszínen (pl. fa, 
műanyag és papír) használható.

Jobb- és balkezes
A jobb- és balkezes felhasználóknak egyaránt 
kényelmes egér kialakításánál a tökéletes kényelemre 
és kezelhetőségre törekedtünk.
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Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Csatlakoztathatóság
• PC csatlakozás: USB interfész

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: IFU / Használati útmutató

Termék méretei
• Kábelhosszúság: 0 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

5,5 x 9,4 x 3,9 cm
• Tömeg: 0,07 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14 x 23,6 x 4 cm
• Nettó tömeg: 0,075 kg
• Bruttó tömeg: 0,146 kg
• Önsúly: 0,071 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

51 x 49 x 17,5 cm
• Nettó tömeg: 1,5 kg
• Bruttó tömeg: 4,1 kg
• Önsúly: 2,6 kg
•
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