
 

Philips
Vezeték nélküli, lézeres 
egér

USB
1600 dpi

SPM6813BB
Vezeték nélküli, lézeres notebook-egér

Mikro Dongle tárolóval
dpi kapcsoló

Teljes kényelem
• Puha szilikon párnák a kényelemért

Meggyőző teljesítmény
• 1600 dpi – kivételes pontosság
• A 2,4 GHz-es kapcsolat révén kiküszöbölhető az akadozó hangzás

Kivételesen könnyű kezelhetőség
• Ez az intelligens megoldás összekapcsolja a vevőt az egérrel

Egyszerű használat
• Kis súlya és a kábelek hiánya miatt bárhová magával viheti.
• Könnyű csatlakoztatás USB-n át a PC és Laptop-hoz
 



 Vigye magával mindenhová!
Ezt az egeret utazáshoz tervezték. A kis súly, a 
kábelek hiánya és a strapabíró kivitel révén jól 
alkalmazkodik a változásokhoz.

2,4 GHz-es kapcsolat
A megbízható 2,4 GHz-es, vezeték nélküli 
csatlakozás segítségével akár nyolc méter távolságból 
is vezérelheti az egeret. A termék a normál vezeték 
nélküli készülékek frekvenciájánál magasabb 
frekvencián működik, így nem tapasztalható 
interferencia más vezeték nélküli eszközökkel. A 
megszakításmentes csatlakozás eléréséhez, a 
nagyobb megbízhatóság érdekében speciális titkosító 
technológiát alkalmaztak.

Smart store vezeték nélküli vevő
Az intelligens tárolási megoldás révén lehetősége 
nyílik a vezeték nélküli vevőkészülék és az egér 
kényelmes, együttes szállítására.

USB Plug and Play
Az USB Plug and Play azt jelenti, hogy az eszköz 
megfelel az USB szabványoknak és a PC vagy Laptop 
felismeri. Így az USB eszközök csatlakoztatása gyors 
és egyszerű.
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Rendszerkövetelmények
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Vezeték nélküli 

vevőkészülék, IFU / Használati útmutató

Termék méretei
• Kábelhosszúság: 0 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 cm
• Tömeg: 0 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 41399 6

• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Nettó tömeg: 0,091 kg
• Bruttó tömeg: 0,163 kg
• Önsúly: 0,072 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 45226 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 20
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

52 x 51 x 17,5 cm
• Nettó tömeg: 1,82 kg
• Bruttó tömeg: 4,46 kg
• Önsúly: 2,64 kg
•

Műszaki adatok
Vezeték nélküli, lézeres egér
USB 1600 dpi 
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