
 

 

Philips
Mysz do netbooka

Przewodowa
z ComfortFit

SPM5910B
Możliwość dopasowania

To naprawdę proste!
Komfortowa mysz, która dopasowuje się do kształtu dłoni i łatwo mieści się w torbie, to 
doskonały towarzysz netbooka i laptopa. Uproszczone zarządzanie okablowaniem i 
precyzyjny czujnik optyczny umożliwiają pracę na dowolnej powierzchni.

Dokładne dopasowanie
• Regulowane rozmiary pozwalają dostosować produkt do wielkości dłoni

To naprawdę proste
• Elastyczny przewód umożliwia łatwe przenoszenie
• Łatwe w użyciu kółko do przewijania
• Wydajna technologia optyczna LED zapewnia precyzyjne sterowanie
• Pokrowiec podróżny i do czyszczenia ekranu
• Działa z komputerami MAC i PC



 Regulowane rozmiary

Można regulować wysokość myszy tak, aby pasowała 
do każdej dłoni, również dziecka.

Precyzyjny czujnik optyczny

Technologia optyczna firmy Philips zapewnia większą 
dokładność i szybszy czas reakcji. Myszą można 
manipulować na większości powierzchni, np. na 
powierzchniach drewnianych, plastikowych lub na 
papierze.

Działa z komputerami MAC i PC

Działa z komputerami MAC i PC

Elastyczny przewód

Zintegrowany przewód USB można owinąć wokół 
urządzenia, co ułatwia przenoszenie.
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Zalety

* Windows jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem 
handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych 
i/lub innych krajach.

* Mac oraz logo Mac są znakami handlowymi firmy Apple Inc. 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Czułość myszy: DPI 1200 •
Możliwości połączeń
• Plug & Play
• Interfejs: USB 1.1, USB 2.0
• Długość przewodu: 65 cm
• Przewodowa

Kontrola
• Kółko do przewijania

Zarządzanie przewodami
• Ukryty przewód USB

Czujnik
• Optyczne

Charakterystyka ekologiczna
• Materiał opakowania: RPET
• Oświadczenie dot. subst. szkodliwych: Producent, 

Opakowanie

Wymagania systemowe
• Mac OS: Mac OS X, wersja 10.2.8 lub nowsza
• System operacyjny: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Wolny port USB

Akcesoria
• Etui: Pokrowiec podróżny i do czyszczenia ekranu
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