
 

 

Philips
Vezeték nélküli notebook-
egér

SPM7800
Érintsen meg bárhol

Intelligens és professzionális 360°-os TouchControl vezérlésem kényelmes kézi 
használatot nyújt az egész nap folyamán. Vezeték nélkül működöm és alacsony töltöttségi 
szintemet is kijelzem, így soha nem érheti váratlanul, ha esetleg lemerülök.

Igazán egyszerű
• 360°-os TouchControl™ vezérlés a tökéletes navigációért
• Akár felületre helyezés nélkül is működik
• Tárolható nano dongle
• Pontos lézeres érzékelő
• Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat az akkumulátor állapotáról
• Kétfunkciós hordtáska utazáshoz
• MAC- és PC-kompatibilis működés

Vezeték nélküli kapcsolat több számítógéphez
• Interferenciamentes, 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat



 360°-os TouchControl™

Ehhez az egérhez nincs szükség egérpadra. A Philips 
360°-os TouchControl™ technológiája segítségével 
anélkül görgethet végig terjedelmes 
dokumentumokon, hogy külön szoftvert kellene 
telepítenie. A kifejezetten táblázatokban, 
weboldalakon, fényképeken és térképeken történő 
egyszerű navigációhoz tervezett egérrel - a 
notebook érintőpadjával ellentétben, monitorhoz 
csatlakoztatott notebook esetén - kényelmesen 
navigálhat és tökéletesen vezérelheti a notebookot, 
miközben a kanapén pihen. A hagyományos görgő 
helyett érintésérzékelővel rendelkező egérrel 
minden irányban szabadon mozoghat. Csak helyezze 
ujját az érzékelőre, és a kurzor finoman és gyorsan 
mozgatható 360 fokban.

Akár felületre helyezés nélkül is 
működik

A 360°-os TouchControl-os egér akkor is 
használható, ha nincs hova letenni

Interferenciamentes 2,4 GHz

A termék egy stabil vezeték nélküli megoldással van 
csatlakoztatva.

Tárolható nano dongle
Kis méretéből adódóan a dongle a termék belsejében 
tárolható. Lehetősége van a dongle-t az USB-portban 
hagyni, anélkül, hogy el kellene távolítania azt.

Pontos lézeres érzékelő

A Philips lézertechnológiája kivételes pontosságot és 
érzékenységet biztosít. A legtöbb felületen 
alkalmazható

Figyelmeztet az alacsony 
tápfeszültségre

Az alacsony tápfeszültség kijelzője kigyullad, ha a 
táplálás alacsony szintre csökken.
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Műszaki adatok
Csatlakoztathatóság
• Vezeték nélküli: Van
• Plug & Play: Van
• Interfész: USB 1.1, USB 2.0

Vezérlés
• 360 fokos TouchControl funkció: Van

Érzékelő
• Lézer: Van
• Egérérzékenység: 1200 dpi

Környezetvédelmi adatok
• Energiatakarékos készenléti üzemmód: Van

Tápkapcsoló
• Elemek száma: 2
• Elem típusa: AAA

Rendszerkövetelmények
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 vagy újabb
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Szabad USB-port

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 x AAA elem, IFU / 

Használati útmutató
•

* Az adott lejátszási időt biztosító akkumulátor élettartama a 
felhasználás körülményeitől függ. Az akkumulátor élettartamának 
optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD-háttérvilágítást, 
csatlakoztassa a fejhallgatókat (ne a beépített hangsugárzókat 
használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a 
készüléket.

* A Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más 
országokban.

* A Mac és a Mac logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült 
Államokban és más országokban.
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