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 είναι ένα ποντίκι µε 3 κουµπιά και εργονοµικό σχήµα. ∆ιαθέτει ένα βολικό 

ης για γρήγορη πλοήγηση σε σελίδες web και έγγραφα, και είναι 

 για χρήση από αριστερόχειρες και δεξιόχειρες.

ΦΑΙΑ Απόδοση
ηλή ανάλυση των 400 dpi διευκολύνει την µεταφορά και τοποθέτηση

πτικός µηχανισµός της Philips είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και ακριβής

ο στο χρήση
η τόσο για αριστερόχειρες όσο και για δεξιόχειρες

τότητα
λη σύνδεση σε οποιοδήποτε PC µέσω της τυπικής θύρας ποντικιού PS/2
 

Philips
Ενσύρµατο οπτικό ποντίκι

PS2
400 DPI

SPM4000SM



 

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση µε PC: ∆ιασύνδεση PS/2

∆εδοµένα συσκευασίας
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937627
• Μικτό βάρος: 0.274 κ.
• Ύψος: 50 χιλ.
• Μήκος: 210 χιλ.
• Πλάτος: 180 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944618
• Μικτό βάρος: 11,16 κ.
• Πλάτος: 440 χιλ.
• Μήκος: 540 χιλ.
• Ύψος: 382 χιλ.
•

Ενσύρµατο οπτικό ποντίκι
PS2 400 DPI 
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