
 

 

Philips
Netbook-mus

Ansluten
med ComfortFit

SPM5910
Den anpassar sig efter dig

Verkligen enkelt
Det här praktiska mustillbehöret till netbook och bärbara datorer har en enkel 
kabelhantering och en optisk sensor som gör att den fungerar på de flesta ytor. Det är en 
bekväm mus som justeras för att passa din handflata och som lätt får plats i väskan.

Gjort för att passa dig
• Justerbar storlek för att passa din handflata

Verkligen enkelt
• Omslutande kabel som gör den lätt att bära
• Lättanvänt rullhjul
• Lysdiodsoptik med höga prestanda garanterar precisionskontroll
• Resefodralet fungerar också som skärmrengörare
• Fungerar med både MAC och PC



 Justerbar storlek för att passa dig

Musens höjd kan justeras så att den passar perfekt i 
handflatan. Eftersom höjden kan ställas in passar 
musen även bra för barn.

Exakt optisk sensor

Philips optiska teknik ger ytterligare exakthet och 
reaktion. Du kan använda den på de flesta ytor, 
inklusive trä, plast och papper.

Fungerar med både MAC och PC

Fungerar med både MAC och PC

Omslutande kabel

Den inbyggda USB-kabeln kan lindas runt själva 
produkten, så att den blir enklare att bära.
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Funktioner

* Windows-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Mac- och Mac-logotypen är varumärken som ägs av Apple Inc. 
registrerade i USA och i andra länder.
• Musens känslighet: DPI 1200 skärmrengörare
•

Anslutningar
• Plug & Play
• Gränssnitt: USB 1.1, USB 2.0
• Kabellängd: 65 cm
• Ansluten

Kontroll
• Rullhjul

Kabelhantering
• Dold USB-kabel

Sensor
• Optisk

Miljöpolicy
• Meddelande om förbjudna ämnen: Tillverkare, 

Förpackning
• Förpackningsmaterial: RPET

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 eller senare
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Ledig USB-port

Tillbehör
• Fodral: Resefodralet fungerar också som 
Publiceringsdatum  
2017-07-13

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 57012
EAN: 87 12581 50990 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
Netbook-mus
Ansluten med ComfortFit

http://www.philips.com

