
 

Philips
Trådløs lasermus

USB
1600 DPI

SPM6813BB
Trådløs lasermus til notebook

Micro-dongle med lager
DPI-switch

Perfekt komfort
• Bløde silikonepuder for komfort

Effektiv ydeevne
• 1600 DPI ekstra nøjagtighed
• 2.4 GHz tilslutning sikrer mod signalforvrængning

Yderst brugervenlig
• En smart løsning holder modtageren og musen sammen

Brugervenlig
• Ringe vægt og ingen kabler, så du kan medbringe den overalt
• Nem tilslutning via USB til din PC eller notebook.
 



 Til at medbringe overalt
Musen er bygget til rejsebrug. Ringe vægt og ingen 
kabler samt et robust design, der kan tåle at blive 
taget med.

2,4 GHz tilslutning
Med den pålidelige trådløse 2,4 GHz tilslutning kan 
du styre musen fra op til 8 meters afstand. Produktet 
arbejder med en højere frekvens end sædvanlige 
trådløse enheder, således at du undgår interferens 
fra andre trådløse enheder. For at opnå ekstra 
pålidelighed benyttes krypteringsteknologi til at 
vedligeholde uforstyrret tilslutning.

Smart opbevaring af den trådløse 
modtager
Den smarte opbevaring gør det muligt for dig at 
transportere den trådløse modtager sammen med 
musen.

USB Plug and Play
USB Plug and Play betyder, at enheden overholder 
USB standarderne, samt at den genkendes af den 
stationære eller bærbare PC. Dette gør det nemt og 
enkelt at tilslutte USB enheder.
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Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Trådløs modtager, IFU/

brugerhåndbog

Produktmål
• Kabellængde: 0 cm
• Mål på produkt (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Vægt: 0 kg

Emballagens mål
• EAN: 87 12581 41399 6

• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 14 x 23,6 x 4,2 cm
• Nettovægt: 0,091 kg
• Bruttovægt: 0,163 kg
• Taravægt: 0,072 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 45226 1
• Antal forbrugeremballager: 20
• Ydre indpakning (L x B x H): 52 x 51 x 17,5 cm
• Nettovægt: 1,82 kg
• Bruttovægt: 4,46 kg
• Taravægt: 2,64 kg
•

Specifikationer
Trådløs lasermus
USB 1600 DPI 
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