
 

 

Philips
Bezdrôtová myš pre 
notebook

SPM6900
Nie som pripojená káblami

Praktická a profesionálna vďaka ľahko ovládateľnému rolovaciemu koliesku, s možnosťou 
pohodlného bezdrôtového pripojenia a indikátorom slabých batérií, takže už nikdy 
nezostanete bez energie.

Skutočne jednoduché
• Odkladateľný nano adaptér
• Presný laserový snímač
• Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia

Bezdrôtové pripojenie k viacerým PC
• Bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz bez rušenia

Cestovné puzdro
• Puzdro



 2,4 GHz bez rušenia

Zariadenie je pripojené prostredníctvom stabilného 
bezdrôtového riešenia

Odkladateľný nano adaptér

Tento adaptér je malý a možno ho odložiť dovnútra 
zariadenia. Adaptér môžete nechať aj v porte USB, 
nie je potrebné ho odstraňovať.

Presný laserový snímač

Laser značky Philips zaručí výnimočnú presnosť a 
citlivosť. Môžete s ním pracovať na väčšine povrchov
SPM6900/10

Hlavné prvky

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 
podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.

* Logo Windows je obchodná alebo ochranná známka spoločnosti 
Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

* Mac a Logo Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. 
registrované v USA a iných krajinách.
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime Návod na používanie
•

Pripojiteľnosť
• Bezdrôtové
• Plug & Play
• Rozhrania: USB 1.1, USB 2.0

Ovládanie
• Rolovacie koliesko

Senzor
• Laser
• Citlivosť myši: DPI 1200

"Green" špecifikácie

Príkon
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: AAA

Systémové požiadavky
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 a novší
• Operačný systém: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Voľný port USB

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Dve batérie AAA, IFU/
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