
 

 

Philips
Rato com tecnologia 
Bluetooth sem fios

sem fios

SPM6950
Sou Bluetooth sem fios

Realmente fácil
Inteligente e profissional com uma roda deslizante sem esforço, sou uma maravilha sem 
fios e o meu indicador de bateria fraca significa que nunca será surpreendido pela falta de 
carga.

Ligação sem fios a vários PCs
• Bluetooth activado - não é necessário um dongle extra

Realmente fácil
• Sensor laser preciso
• Roda de deslocamento fácil de utilizar
• Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga
• Bolsa de viagem também limpa ecrãs
• Funciona com MAC e PC



 Bluetooth activado

Com tecnologia Bluetooth, o rato pode ser ligado 
directamente ao portátil sem a confusão de dongles

Indicador de bateria fraca

O indicador de bateria fraca acende quando a carga 
é baixa.

Sensor laser preciso

O sensor da Philips possibilita máxima precisão e 
capacidade de resposta. Poderá utilizá-lo na maior 
parte das superfícies

Funciona com MAC e PC

Funciona com MAC e PC
SPM6950/10

Destaques

* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da 
condição da aplicação. Para optimizar a sua duração, o utilizador 
deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar 
auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de 
volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.

* O logótipo Windows é uma marca comercial ou marca registada da 
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou 
noutros países.

* Os logótipos de texto, símbolos e de combinação do Bluetooth são 
propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

* A Mac e o logótipo Mac são marcas registadas da Apple Inc. registada 
nos Estados Unidos da América e noutros países.
• Gravação de CD de início sincronizado: RPET
Conectividade
• Bluetooth
• Sem fios

Comando
• Roda de deslocamento

Sensor
• Laser
• Sensibilidade do rato: 1200 DPI

Especificações ecológ.
• Baixo consumo em modo de standby
• Declaração de Substância Proibida: Fabricante, 

Embalagem

Potência
• Tipo de pilha: AA
• Número de pilhas: 2

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo Mac: Mac OS X 10.2.8 e 

superior
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000, 

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

Acessórios
• Bolsa: Bolsa de viagem também limpa ecrãs
• Acessórios incluídos: 2 pilhas AA
•
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