
 

Philips
Mouse laser wireless

USB
1600 DPI

SPM6813BB
Mouse laser wireless pentru notebook

Micro-cheie hardware cu stocare
Comutator DPI

Confort complet
• Perniţe moi din silicon pentru confort

Performanţe deosebite
• 1600 DPI oferă o precizie extremă
• Conexiunea de 2,4 GHz asigură absenţa întreruperii semnalului

Deosebită ușurinţă de utilizare
• Soluţia inteligentă păstrează receptorul și mouse-ul împreună

Ușor de utilizat
• Greutate redusă și fără fire, pentru a-l putea lua oriunde
• Conectare simplă la PC sau laptop prin USB
 



 Luaţi-l oriunde
Acest mouse este făcut pentru călătorii. Greutate 
redusă, fără fire și un design robust, care pot suporta 
transportarea.

Conexiune de 2,4 GHz
Cu conexiunea wireless fiabilă de 2,4 GHz vă puteţi 
controla mouse-ul de la o distanţă de până la 8 metri. 
Produsul funcţionează la o frecvenţă mai înaltă decât 
dispozitivele wireless standard, astfel încât nu veţi 
întâmpina interferenţe de la alte dispozitive wireless. 
Pentru fiabilitate superioară, se utilizează o 
tehnologie specială de criptare pentru a menţine o 
conexiune neîntreruptă.

Receptor wireless cu depozitare 
inteligentă
Prin utilizarea soluţiei inteligente de depozitare, 
puteţi transporta comod receptorul și mouse-ul 
wireless împreună.

USB Plug and Play
USB Plug and Play semnifică faptul că dispozitivul este 
compatibil cu standardul USB și este recunoscut de 
PC sau laptop. Astfel, conectarea dispozitivelor USB 
este cum nu se poate mai simplă.
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Cerinţe sistem
• Sistem de operare: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Accesorii
• Accesorii incluse: Receiver wireless, IFU / Manual 

de utilizare

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 0 x 0 x 0 cm
• Greutate: 0 kg

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 41399 6

• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Greutate netă: 0,091 kg
• Greutate brută: 0,163 kg
• Greutate proprie: 0,072 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 45226 1
• Număr de ambalaje: 20
• Cutie exterioară (L x L x Î): 52 x 51 x 17,5 cm
• Greutate netă: 1,82 kg
• Greutate brută: 4,46 kg
• Greutate proprie: 2.64 kg
•

Specificaţii
Mouse laser wireless
USB 1600 DPI 
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