
 

 

Philips
Безжична мишка за 
преносим компютър

безжични

SPM6800
Аз съм безжичен

Наистина лесно
Умен и професионален с колелце за превъртане без усилия, аз съм безжичен по 
чудесен начин, а моят индикатор за изтощена батерия означава, че никога няма 
изведнъж да останете без захранване.

Безжично свързване с множество компютри
• Безжична връзка на 2,4 GHz без смущения

Наистина лесно
• Приставка nano с възможност за съхранение
• Индикаторът за изтощена батерията ви дава информация за силата на заряда
• Лесно за употреба колелце за превъртане
• Високопроизводителна светодиодна оптика гарантира прецизен контрол.
• Калъфът за пътуване служи и за почистване на екрана
• Работи с MAC и PC



 2,4 GHz без смущения

Продуктът осъществява връзка с помощта на 
стабилно безжично решение

Приставка nano с възможност за 
съхранение

Приставката е малка и може да бъде съхранявана 
в продукта. Можете също да я оставите на USB 
порта, без нужда да я вадите.

Индикатор за изтощена батерия

Индикаторът за изтощена батерия светва при 
слаб заряд.

Прецизен оптичен датчик

Оптичната технология на Philips осигурява 
допълнителна точност и чувствителност. Можете 
да работите с нея върху всякакви повърхности, 
вкл. дърво, пластмаса или хартия.

Работи с MAC и PC

Работи с MAC и PC
SPM6800/10

Спецификации
Възможности за свързване
• Безжични
• Plug & Play
• Интерфейс: USB 1.1, USB 2.0

Сензор
• Чувствителност на мишката: DPI 1200
• Оптичен

Управление
• Скрол-бутон

Захранване
• Брой батерии: 2
• Тип батерия: AA

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AA, 

IFU / Ръководство за потребителя
• Калъф: Калъфът за пътуване служи и за 
почистване на екрана

Екологични спецификации
• Режим на готовност с нисък разход на енергия
• Декларация за забранени вещества: 
Производител, Опаковка

• Материал на опаковката: RPET

Изисквания към системата
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 или по-нова версия
• Операционна система: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Свободен USB порт
•

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е 
приблизителен и може да варира в съответствие с условията на 
приложение. За да оптимизира живота на батерията, 
потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване 
на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към 
вградените високоговорители), да слуша при средна сила на 
звука и да използва продукта при стайна температура.

* Логото на Windows са търговски марки или регистрирани 
търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други 
страни.

* Mac и логото на Mac са запазени марки на Apple Inc., 
регистрирани в Съединените щати и други държави.
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