
 

 

Philips
Sladdansluten mus till 
bärbar dator

USB
800 DPI

SPM1822BB
Sladdansluten mus till bärbar dator

Indragbar kabel
Den indragbara sladden till den här musen är bekväm oavsett var du är. Exaktheten är lika 
imponerande med 800 DPI och en optisk sensor med hög precision som ger smidig och 
exakt användning.

Kraftfulla prestanda
• 800 DPI, exakta reaktioner
• Lysdiodsoptik med höga prestanda garanterar precisionskontroll

Utmärkt användarvänlighet
• Den här musen med indragbar sladd är perfekt på resan



 800 DPI, exakta reaktioner
Med 800 DPI ger den här musen exakta reaktioner. 
Markören flyttar sig exakt dit du vill ha den, tack vare 
den högupplösta optiska sensorn som registrerar 
även de minsta rörelserna. Du får fullständig kontroll 
över markören.

Exakt optisk sensor

Philips optiska teknik ger ytterligare exakthet och 
reaktion. Du kan använda den på de flesta ytor, 
inklusive trä, plast och papper.

Mus med indragbar sladd
Den här indragbara sladden sparar utrymme vilket 
gör den perfekt på resan
SPM1822BB/10
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Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Anslutningar
• PC Link: USB-gränssnitt

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: IFU/Bruksanvisning

Produktstorlek
• Kabellängd: 0 cm
• Produktens mått (B x H x D): 4,9 x 9 x 3,2 cm
• Vikt: 0,055 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14 x 23,6 x 4 cm
• Nettovikt: 0,055 kg
• Bruttovikt: 0,126 kg
• Taravikt: 0,071 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 51 x 49 x 17,5 cm
• Nettovikt: 1.1 kg
• Bruttovikt: 3,7 kg
• Taravikt: 2,6 kg
•
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