
 

 

Philips
Notebookmuis met kabel

USB
800 DPI

SPM3812WB
Notebookmuis met kabel

De nauwkeurigheid is indrukwekkend, met 800 DPI en een nauwkeurige, High Definition 
optische High Definition-sensor die vloeiende en nauwkeurige tracking garandeert.

Ultiem comfort
• Even comfortabel voor links- als voor rechtshandige gebruikers

Krachtige prestaties
• 800 DPI nauwkeurige reacties
• Hoogwaardige optische LED garandeert nauwkeurige bediening



 800 DPI nauwkeurige reacties
Met 800 DPI reageert deze muis nauwkeurig. De 
cursor beweegt precies waar u maar wilt. Dit is te 
danken aan de High Definition optische sensor die 
zelfs de kleinste bewegingen registreert. Hierdoor 
hebt u volledige controle over de cursor.

Nauwkeurige optische sensor

De optische technologie van Philips zorgt voor extra 
nauwkeurigheid en gevoeligheid. U kunt de muis op 
de meeste ondergronden gebruiken, waaronder 
hout, plastic of papier.

Links- en rechtshandig
De muis is ontworpen voor optimaal comfort en 
optimale bediening en is even comfortabel voor 
linkshandige als voor rechtshandige gebruikers.
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Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Connectiviteit
• PC Link: USB-interface

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: IFU/

gebruikershandleiding

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 0 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

5,5 x 9,4 x 3,9 cm
• Gewicht: 0,07 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14 x 23,6 x 4 cm
• Nettogewicht: 0,075 kg
• Brutogewicht: 0,146 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,071 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 51 x 49 x 17,5 cm
• Nettogewicht: 1,5 kg
• Brutogewicht: 4,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,6 kg
•

Specificaties
Notebookmuis met kabel
USB 800 DPI 
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