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SPM1822BB
Przewodowa mysz do laptopa

Rozwijany przewód
Rozwijany przewód myszy do laptopa zapewnia wygodę, gdziekolwiek jesteś. Równie 
imponująca jest jej dokładność — precyzyjny czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości 
800 dpi zapewnia płynne i dokładne odwzorowanie ruchu myszy na ekranie.

Duża wydajność
• 800 dpi - dokładna reakcja
• Wydajna technologia optyczna LED zapewnia precyzyjne sterowanie

Niezwykła łatwość obsługi
• Ta mysz z rozwijanym przewodem jest idealna w podróży



 800 dpi - dokładna reakcja
Rozdzielczość 800 dpi zapewnia dokładność reakcji. 
Kursor porusza się dokładnie tam, gdzie chcesz — a 
to wszystko dzięki czujnikowi optycznemu o 
wysokiej rozdzielczości, który rejestruje nawet 
najdelikatniejsze ruchy, zapewniając całkowitą 
kontrolę nad kursorem.

Precyzyjny czujnik optyczny

Technologia optyczna firmy Philips zapewnia większą 
dokładność i szybszy czas reakcji. Myszą można 
manipulować na większości powierzchni, np. na 
powierzchniach drewnianych, plastikowych lub na 
papierze.

Rozwijany przewód myszy
Rozwijany przewód pozwala oszczędzić miejsce i jest 
doskonałym rozwiązaniem w podróży
SPM1822BB/10
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Wymagania systemowe
• System operacyjny: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Możliwości połączeń
• PC Link: Interfejs USB

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Waga: 0,055 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14 x 23,6 x 4 cm
• Waga netto: 0,055 kg
• Waga brutto: 0,126 kg
• Ciężar opakowania: 0,071 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

51 x 49 x 17,5 cm
• Waga netto: 1,1 kg
• Waga brutto: 3,7 kg
• Ciężar opakowania: 2,6 kg
•
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