
 

Philips
Trådløs lasermus

USB
1600 DPI

SPM6813BB
Trådløs lasermus til bærbar PC

Mikrodongle med lagringsplass
DPI-bryter

Full komfort
• Silikon som gir myk komfort

Kraftig ytelse
• 1600 DPI ekstrem nøyaktighet
• Tilkoblingen på 2,4 GHz sørger for at signalet ikke forstyrres

Spesielt brukervennlig
• En smart løsning føyer sammen mottakeren og musen

Lett å bruke
• Lett og uten kabler slik at du kan ta den med overalt
• Enkel tilkobling via USB til PCen eller bærbare maskiner
 



 Ta den med overalt
Denne musen er lagd for å reise. Lett, uten kabler og 
en robust design gjør at den kan tas med rundt 
omkring.

Tilkobling på 2,4 GHz
Med den pålitelige, trådløse tilkoblingen på 2,4 GHz 
kan du styre musen på opptil 8 meters avstand. 
Musen benytter en høyere frekvens enn vanlige, 
trådløse enheter, slik at andre trådløse enheter ikke 
forstyrrer den. En egen krypteringsteknologi brukes 
til å opprettholde tilkoblingen og sørge for ekstra 
pålitelighet.

Trådløs mottaker med smart 
oppbevaring
Ved å bruke den smarte oppbevaringsløsningen kan 
du enkelt transportere den trådløse mottakeren og 
musen samlet.

USB plug-and-play
USB Plug and Play betyr at enheten tilpasser seg 
USB-standardene og gjenkjennes av PCen eller den 
bærbare maskinen. Dette gjør det raskt og enkelt å 
koble til USB-enheter.
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Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Trådløs mottaker, Bruksanvisning

Produktmål
• Kabellengde: 0 cm
• Produktmål (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Vekt: 0 kg

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 41399 6

• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Emballasjemål (B x H x D): 14 x 23,6 x 4,2 cm
• Nettovekt: 0,091 kg
• Bruttovekt: 0,163 kg
• Taravekt: 0,072 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 45226 1
• Antall emballasjer: 20
• Yttereske (L x B x H): 52 x 51 x 17,5 cm
• Nettovekt: 1,82 kg
• Bruttovekt: 4,46 kg
• Taravekt: 2,64 kg
•
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Trådløs lasermus
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