
 

 

Philips
Netbook-mus

trådløs
med ComfortFit

SPM6910X
Jeg tilpasser mig dig

Virkelig nemt
Denne komfortable mus justeres, så den passer i din hånd og nemt kan komme i tasken. 
Den er en praktisk ledsager til netbook og notebook med trådløs forbindelse og 
lasersensor, der gør den i stand til at arbejde på de fleste overflader.

Som skabt til dig
• Størrelsen kan justeres, så den passer til din hånd

Virkelig nemt
• Brugervenligt rullehjul
• Fungerer med MAC og PC
• Indikatoren for lavt batteriniveau sørger for, at du kan følge batteriniveauet
• Problemfri installation af plug and play-mus
• Præcis lasersensor
• Nano-dongle, som let opbevares

Trådløs tilslutning til flere PC'er
• Interferensfri 2,4 GHz trådløs forbindelse



 Størrelsen kan justeres, så den passer til 
dig

Musens højde kan justeres, så den passer perfekt til 
din hånd. Musen passer også til børn, idet højden kan 
justeres.

Fungerer med MAC og PC

Fungerer med MAC og PC

Interferensfri 2,4 GHz

Produktet tilsluttes via en stabil trådløs løsning

Præcis lasersensor

Philips-laser sikrer ekstra præcision og 
reaktionshastighed. Du kan arbejde med den på de 
fleste overflader

Nano-dongle, som let opbevares

Donglen er lille og kan opbevares inde i produktet. 
Du kan også lade donglen sidde i USB-porten uden 
at skulle fjerne den.
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Specifikationer
Tilslutningsmuligheder
• Trådløst
• Plug and Play
• Grænseflade: USB 1.1, USB 2.0

Kontrol
• Rullehjul

Sensor
• Laser
• Musefølsomhed: DPI 1200

Miljøspecifikationer
• Strømbesparelsestilstand
• Erklæring vedrørende forbudte stoffer: Producent, 

Emballage
• Pakkemateriale: RPET

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 eller nyere
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Ledig USB-port

Strøm
• Batteritype: AA
• Batterier: 1
•

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan 
variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan 
forlænges, hvis brugeren skruer LCD-baggrundsbelysningen ned til 
et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede 
højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender 
produktet ved stuetemperatur.

* Windows logoet er et varemærke eller registreret varemærke 
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret 
i USA og andre lande.
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