
 

 

Philips 5000 series
Draadloze muis

2,4 GHz draadloos
Stil ontwerp
waarschuwing bij bijna lege 
batterij
Tot 3200 DPI (instelbaar)

SPK7507B
Prestaties en comfort

De muis uit de Philips 5000-serie heeft 3200 instelbare DPI en geeft een waarschuwing 
bij bijna lege batterij. De muis combineert productiviteit met comfort voor een 
aangenamere ervaring als u werkt of afspeelt.

Comfortabele en nauwkeurige controle
• High Definition optische tracking voor vloeiende controle
• Comfortabel, ergonomisch muisdesign voelt geweldig aan

De betrouwbaarheid van Philips
• Knoppen gaan miljoenen klikken mee voor duurzaamheid

Draadloos gemak
• Handige draadloze verbinding

Stil ontwerp
• Verminderd klikgeluid voor een stille en comfortabele ervaring



 Vloeiende optische tracking

High Definition optische tracking voor vloeiende 
controle

Comfortabel, ergonomisch design
Comfortabel, ergonomisch muisdesign voelt 
geweldig aan

Knoppen gaan miljoenen klikken mee

Knoppen gaan miljoenen klikken mee voor 
duurzaamheid

Verminderd klikgeluid

Verminderd klikgeluid voor een stille en 
comfortabele ervaring

Direct klaar voor gebruik

Handige draadloze verbinding
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Technische specificaties
• Producttype: Draadloze muis
• Designtype: Ergonomisch design
• Connectiviteit: 2,4 GHz draadloos
• Knoppen: 6 knoppen
• Nauwkeurigheid van optische sensor: 800-1200 

(standaard)-1600-2400-3200 DPI
• Vereist stuurprogramma: Geen stuurprogramma
• Handtype: Rechtshandig
• Coatingtype: Rubberverf
• Levensduur van de knoppen: 3 miljoen klikken
• Inhoud van de doos: Draadloze muis, draadloze 

ontvanger, gebruikershandleiding en belangrijke 
informatie, 1 AA-batterij

Fysieke afmetingen
• Afmetingen (l x b x h): 117 x 75 x 39 mm
• Gewicht: 97 g

OS/systeemvereisten
• Systeemvereisten: Microsoft Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 of hoger;Linux V1.24 en 
hoger; Mac OS 10.5 en hoger;

•

Specificaties
Draadloze muis
2,4 GHz draadloos Stil ontwerp, waarschuwing bij bijna lege batterij, Tot 3200 DPI (instelbaar)
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