
 

Philips
Draadloze lasermuis

USB
1600 DPI

SPM6813BB
Draadloze lasermuis voor de notebook

Micro-dongle met opslag
DPI-knop

Ultiem comfort
• Zacht siliconenmateriaal voor extra comfort

Krachtige prestaties
• 1600 DPI uiterst nauwkeurig
• Dankzij de verbinding van 2,4 GHz hebt u geen last van vertragingen

Uitstekend gebruiksgemak
• De slimme oplossing zorgt ervoor dat de receiver en de muis samen kunnen worden 

opgeborgen

Eenvoudig te gebruiken
• Lichtgewicht en zonder snoeren, dus overal mee naartoe te nemen
• Eenvoudige aansluiting op PC of laptop via USB
 



 Overal mee naartoe te nemen
Deze muis is ideaal voor onderweg. Lichtgewicht, 
zonder snoeren en een robuust ontwerp dat u 
overal mee naartoe kunt nemen.

Verbinding van 2,4 GHz
Dankzij de betrouwbare, draadloze verbinding van 
2,4 GHz kunt u uw muis tot op wel 8 meter afstand 
bedienen. Het product maakt gebruik van een 
hogere frequentie dan andere draadloze apparaten. 
Hierdoor zult u geen last hebben van storing die 
wordt veroorzaakt door andere draadloze 
apparaten. Om de muis nog betrouwbaarder te 
maken, wordt er een speciale encryptietechnologie 
gebruikt voor een stabiele verbinding.

Slimme opslagoplossing voor draadloze 
receiver
Met de slimme opslagoplossing kunt u uw draadloze 
receiver en muis gemakkelijk meenemen.

USB Plug & Play
USB Plug & Play houdt in dat het apparaat compatibel 
is met de USB-normen en wordt herkend door de 
PC of de laptop. Zo kunnen USB-apparaten in een 
handomdraai worden aangesloten.
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Systeemvereisten
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Draadloze ontvanger, 

IFU/gebruikershandleiding

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 0 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Gewicht: 0 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 41399 6

• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Nettogewicht: 0,091 kg
• Brutogewicht: 0,163 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,072 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 45226 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 20
• Omdoos (L x B x H): 52 x 51 x 17,5 cm
• Nettogewicht: 1,82 kg
• Brutogewicht: 4,46 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,64 kg
•

Specificaties
Draadloze lasermuis
USB 1600 DPI 

http://www.philips.com

