
 

 

Philips
Mouse para notebook 
wireless

SPM6900
Wireless

Além de inteligente, profissional e com uma roda de rolagem fácil de usar, este dispositivo 
conta com a incrível tecnologia wireless e um indicador de bateria fraca para que você 
nunca seja pego de surpresa.

Fácil de usar
• Nano dongle armazenável
• Sensor a laser preciso
• O indicador de bateria fraca o mantém informado sobre o nível de carga

Conexão sem fio com vários PCs
• Conexão wireless de 2,4 GHz livre de interferência

Bolsa de viagem
• Estojo



 2,4 GHz - livre de interferência

Este produto é conectado por meio de uma solução 
wireless estável

Nano dongle armazenável

O dongle é pequeno e pode ser armazenado dentro 
do produto. Você também pode deixar o dongle na 
porta USB, sem precisar removê-lo.

Sensor a laser preciso

O Sensor a laser Philips garante precisão extra e 
resposta imediata. Você pode trabalhar na maioria 
das superfícies.
SPM6900/10

Destaques

* A vida útil da bateria é aproximada e varia de acordo com o uso. Para 
otimizar a vida útil da bateria, o usuário deve ajustar a luz de fundo 
do LCD para o nível mínimo, usar os fones de ouvido (e não os alto-
falantes internos), manter um volume médio e usar o produto em 
temperatura ambiente.

* Os logotipos Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em 
outros países.

* Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Inc. 
registradas nos Estados Unidos e em outros países.
• Baixo consumo de energia no modo de espera usuário
•

Conectividade
• Sem fio
• Plug & Play
• Interface: USB 1.1, USB 2.0

Controle
• Roda de rolagem

Sensor
• A laser
• Sensibilidade do mouse: DPI 1200

Especificações ambientais

Alimentação
• Nº de pilhas: 2
• Tipo de pilha: AAA

Requisitos de sistema
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 e superior
• Sistema operacional: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Porta USB livre

Acessórios
• Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Manual do 
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