
 

 

Philips
Rato para netbook

Com fios
Com ComfortFit

SPM5910
Adaptar-me-ei a si

Realmente fácil
Um rato confortável que se adapta à palma da sua mão e cabe facilmente no seu saco, 
este prático companheiro para netbooks e computadores portáteis tem uma fácil gestão 
de cabos e um sensor óptico que lhe permite trabalhar na maior parte das superfícies.

Feito à sua medida
• Tamanho ajustável que se adapta à palma da mão

Realmente fácil
• Cabo de enrolar permite um fácil transporte
• Roda de deslocamento fácil de utilizar
• Tecnologia óptica de elevado desempenho para um controlo preciso
• Bolsa de viagem também limpa ecrãs
• Funciona com MAC e PC



 Tamanho ajustável para si

A altura do rato pode ser ajustada para se adaptar, 
na perfeição, à palma da sua mão. Este rato também 
é apropriado para ser utilizado por crianças, visto 
que a altura pode ser ajustada.

Sensor óptico preciso

A tecnologia óptica da Philips possibilita máxima 
precisão e capacidade de resposta. Poderá utilizar o 
rato na maior parte das superfícies, incluindo 
madeira, plástico e papel.

Funciona com MAC e PC

Funciona com MAC e PC

Cabo de enrolar

O cabo USB integrado pode ser enrolado à volta do 
próprio produto, o que facilita o seu transporte.
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Destaques

* O logótipo Windows é uma marca comercial ou marca registada da 
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou 
noutros países.

* A Mac e o logótipo Mac são marcas registadas da Apple Inc. registada 
nos Estados Unidos da América e noutros países.
• Sensibilidade do rato: 1200 DPI • Bolsa: Bolsa de viagem também limpa ecrãs
•

Conectividade
• Plug & Play
• Interface: USB 1.1, USB 2.0
• Comprimento do cabo: 65 cm
• Com fios

Comando
• Roda de deslocamento

Arrumação de cabos
• Cabo USB oculto

Sensor
• Óptico

Especificações ecológ.
• Declaração de Substância Proibida: Fabricante, 

Embalagem
• Gravação de CD de início sincronizado: RPET

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo Mac: Mac OS X 10.2.8 e 

superior
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Porta USB livre
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