
 

 

Philips 400 Series
Mouse wireless

Três botões
Wireless 2,4 GHz
Sensor óptico

SPK7203
Portabilidade wireless 

em qualquer lugar
Além de se ajustar à palma da sua mão e caber facilmente em sua bolsa, este prático, 
elegante e confortável mouse para notebook possui conexão wireless e um sensor 
óptico que permite trabalhar em quase todas as superfícies.

Liberdade sem fios
• Design wireless sem complicações e fácil de conectar
• Longa duração da bateria para você usar sem se preocupar

Controle preciso e confortável
• Rastreamento óptico de alta definição para um controle regular
• Mouse com design ergonômico confortável
• O formato ambidestro é confortável na mão direita ou na esquerda

Confiabilidade da Philips
• Os botões aguentam milhões de cliques para maior durabilidade



 Fácil de conectar

Fácil de conectar e livre de cabos, o design wireless 
deixa sua vida mais simples.

Bateria com duração prolongada

A longa duração da bateria significa que você 
raramente precisará trocá-la, proporcionando um 
uso confiável e sempre disponível.

Rastreamento óptico regular

Rastreamento óptico de alta definição para um 
controle regular

Design ergonômico confortável
Mouse com design ergonômico confortável

Mouse com design ambidestro

O formato ambidestro é confortável na mão direita 
ou na esquerda

Os botões aguentam milhões de cliques

Os botões aguentam milhões de cliques para maior 
durabilidade
SPK7203/00

Especificações
Especificações técnicas
• Tipo de produto: Mouse wireless
• Tipo de design: Design ergonômico
• Conectividade: Conexão wireless de 2,4 Ghz com 

alto desempenho até 10 metros de distância
• Botões: Quatro botões
• Precisão do sensor óptico: 1000/1600 DPI, dois 

níveis de DPI ajustáveis
• Requisitos do driver: Sem necessidade de driver
• Tipo de mão: Destra e canhota
• Tipo de revestimento: Revestimento UV brilhante 

original

Dimensões físicas
• Dimensões (C x L x A): 

102,5 x 59,66 x 34,63 (mm)
• Peso: 45 g

SO/Requisitos de sistema
• Requisitos de sistema: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 ou posterior; Linux; e Mac OS

•
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Destaques
Mouse wireless
Três botões Wireless 2,4 GHz, Sensor óptico
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