
 

 

Philips
Netbookmuis

Met kabels
met ComfortFit

SPM5910B
Volledig aanpasbaar

Superhandig
Deze comfortabele muis voor notebooks en netbooks past zich aan uw handpalm aan 
en glijdt zo in uw tas. Bovendien beschikt deze muis over handig kabelbeheer en een 
optische sensor die geschikt is voor vrijwel ieder oppervlak.

Passend voor iedereen
• Grootte aan te passen aan uw handpalm

Superhandig
• Eenvoudig mee te nemen dankzij opwindbare kabel
• Gebruiksvriendelijk scrollwieltje
• Hoogwaardige optische LED garandeert nauwkeurige bediening
• Reisetui en schermreiniger in één
• Geschikt voor MAC en PC



 Aanpasbaar in grootte

De hoogte van de muis kan worden aangepast zodat 
deze precies in uw handpalm past. Bovendien is deze 
muis daardoor ook geschikt voor kinderen.

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.

Geschikt voor MAC en PC

Geschikt voor MAC en PC

Kabelgleuf

De geïntegreerde USB-kabel kan om het product 
worden gewikkeld, waardoor u het gemakkelijker 
kunt meenemen.
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Kenmerken

* Het Windows-logo is een handelsmerk of een geregistreerd 
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/
of andere landen.

* Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
• Muisgevoeligheden: 1200 DPI
Connectiviteit
• Plug & Play
• Interfacing: USB 1.1, USB 2.0
• Kabellengte: 65 cm
• Met kabels

Controle
• Scrollwieltje

Kabelbeheer
• Verborgen USB-kabel

Sensor
• Optisch

Ecologische specificaties
• Verpakkingsmateriaal: RPET
• Verklaring gevaarlijke stoffen: Fabrikant, Omhulsel

Systeemvereisten
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 en hoger
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Vrije USB-poort

Accessoires
• Etui: Reisetui en schermreiniger in één
•
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