
 

Philips
Kablet mus for bærbar PC

USB
800 DPI

SPM1822BB
Kablet mus for bærbar PC

Innskyvbar kabel
Den innskyvbare kabelen til musen for bærbar PC er anvendelig uansett hvor du befinner 
deg. Nøyaktigheten er imponerende, 800DPI og en nøyaktig optisk sensor med høy 
definisjon, noe som garantert gir deg jevn og nøyaktig sporing.

Kraftig ytelse
• 800 DPI nøyaktige reaksjoner
• LED-optikk med høy ytelse sørger for nøyaktig kontroll

Spesielt brukervennlig
• Denne musen med innskyvbar kabel er ideell for reisende
 



 800 DPI nøyaktige reaksjoner
Med 800DPI reagerer musen helt nøyaktig. 
Markøren kan flytte seg akkurat dit du ønsker. Det 
skyldes den optiske sensoren med høy definisjon 
som registrerer hver minste bevegelse. Det gir deg 
fullstendig markørkontroll.

Nøyaktig optisk sensor
Philips' optiske teknologi garanterer ekstra 
nøyaktighet og respons. Den kan brukes på de fleste 
overflater, inkl. tre, plast eller papir.

Innskyvbar kabelmus
Den innskyvbare kabelen sparer plass, noe som er 
smart når man er på reise
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Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Tilkoblingsmuligheter
• PC-link: USB-grensesnitt

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Produktmål
• Kabellengde: 0 cm

• Produktmål (B x H x D): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Vekt: 0,055 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 14 x 23,6 x 4 cm
• Nettovekt: 0,055 kg
• Bruttovekt: 0,126 kg
• Taravekt: 0,071 kg

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 51 x 49 x 17,5 cm
• Nettovekt: 1,1 kg
• Bruttovekt: 3,7 kg
• Taravekt: 2,6 kg
•
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