Philips
Rato com gestão de cabos

SPM5900B

Sou Portátil
Inteligente e profissional com uma roda de deslocamento fácil, estarei confortável na sua
mão durante todo o dia. Para além disso, o meu cabo USB oculto opcional ajudá-lo-á a
manter o seu local de trabalho organizado.
Realmente fácil
• Cabo USB oculto opcional
• Comprimento do cabo pode variar
• Tecnologia óptica de elevado desempenho para um controlo preciso
• Bolsa de viagem também limpa ecrãs

SPM5900B/10

Rato com gestão de cabos

Especificações
Conectividade
•
•
•
•

Comprimento do cabo: 550 mm
Plug & Play
Interface: USB 1.1, USB 2.0
Com fios

Activo

• Roda de deslocamento

Arrumação de cabos
• Cabo USB oculto

Destaques
Sensor

• Óptico
• Sensibilidade do rato: 1200 DPI

Cabo USB oculto opcional

Requisitos do Sistema

• Sistema Operativo Mac: Mac OS X 10.2.8 e
superior
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP, Windows 7
• USB: Porta USB livre
•

O cabo é armazenado dentro do rato

Comprimento do cabo pode variar

A arrumação facilitada de cabos ajuda-o a organizar
a confusão de forma a poder ter uma secretária
arrumada e o comprimento do cabo pode ser
ajustado de acordo com as suas necessidades.

Sensor óptico preciso

A tecnologia óptica da Philips possibilita máxima
precisão e capacidade de resposta. Poderá utilizar o
rato na maior parte das superfícies, incluindo
madeira, plástico e papel.
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