
 

 

Philips
Nett-PC-mus

Kablet
med ComfortFit

SPM5910
Jeg tilpasser meg

Veldig enkelt
Denne komfortable musen tilpasser seg håndflaten og er lett å ta med seg i vesken. Den 
er et praktisk reisefølge til nett-PCen og den bærbare PCen, og har enkel kabelføring og 
en optisk sensor som gjør at den fungerer på de fleste overflater.

Laget for å passe deg
• Justerbar størrelse slik at den passer til håndflaten din

Veldig enkelt
• Omslagskabelen gjør den enkel å bære med seg
• Brukervennlig rullehjul
• LED-optikk med høy ytelse sørger for nøyaktig kontroll
• Reiseetui som også kan brukes som skjermrenser
• Fungerer med MAC og PC



 Justerbar størrelse slik at den passer til 
deg

Høyden på musen kan justeres slik at den passer 
perfekt i håndflaten din. Dette er også en mus som 
barn kan bruke, siden høyden kan justeres.

Nøyaktig optisk sensor

Philips' optiske teknologi garanterer ekstra 
nøyaktighet og respons. Den kan brukes på de fleste 
overflater, inkl. tre, plast eller papir.

Fungerer med MAC og PC

Fungerer med MAC og PC

Omslagskabel

Den integrerte USB-kabelen kan kveiles rundt selve 
produktet, noe som gjør at den blir enklere å bære 
med seg.
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Høydepunkter

* Windows-logoen er varemerke eller registrert varemerke for 
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

* Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc. registrert i USA og 
andre land.
• Musens følsomhet: DPI 1200 skjermrenser
•

Tilkoblingsmuligheter
• Plug-and-Play
• Grensesnitt: USB 1.1, USB 2.0
• Kabellengde: 65 cm
• Kablet

Kontroll
• Rullehjul

Kabelhåndtering
• Skjult USB-kabel

Sensor
• Optisk

Grønne spesifikasjoner
• Oversikt over forbudte stoffer: Produsent, 

Emballasje
• Emballasjemateriale: RPET

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X, versjon 10.2.8 og nyere
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Ledig USB-port

Tilbehør
• Veske: Reiseetui som også kan brukes som 
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