
 

 

Philips
Mouse cu fir pentru 
notebook

USB
800 DPI

SPM1822BB
Mouse cu fir pentru notebook

Cablu retractabil
Cablul retractabil al acestui mouse pentru notebook facilitează utilizarea oriunde vă aflaţi. 
Acurateţea este la fel de impresionantă cu 800 DPI şi un senzor optic de precizie de înaltă 
definiţie, care vă garantează o navigare lină şi precisă.

Performanţe deosebite
• 800 DPI reacţii precise
• Tehnologia optică cu LED garantează precizia controlului

Deosebită ușurinţă de utilizare
• Acest mouse cu cablu retractabil este ideal pentru călătorii



 800 DPI reacţii precise
Dispunând de 800DPI, acest mouse oferă reacţii 
precise. Cursorul se va deplasa exact acolo unde 
doriţi. Toate acestea se datorează senzorului optic 
de înaltă definiţie care înregistrează chiar și cele mai 
ușoare mișcări. Iar dvs. beneficiaţi de un control 
complet al cursorului.

Senzor optic precis

Tehnologia optică dezvoltată de Philips asigură 
acurateţe și promptitudine sporite. Mouse-ul poate fi 
utilizat pe majoritatea tipurilor de suprafeţe, inclusiv 
pe lemn, plastic sau hârtie.

Mouse cu cablu retractabil
Cablul retractabil ocupă puţin spaţiu, fiind ideal 
pentru călătorii
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Cerinţe sistem
• Sistem de operare: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Conectivitate
• PC Link: Interfaţă USB

Accesorii
• Accesorii incluse: IFU / Manual de utilizare

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Greutate: 0,055 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 14 x 23,6 x 4 cm
• Greutate netă: 0,055 kg
• Greutate brută: 0,126 kg
• Greutate proprie: 0,071 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 51 x 49 x 17,5 cm
• Greutate netă: 1,1 kg
• Greutate brută: 3,7 kg
• Greutate proprie: 2,6 kg
•

Specificaţii
Mouse cu fir pentru notebook
USB 800 DPI 
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