
 

Philips
Bezprzewodowa mysz 
laserowa

USB
1600 dpi

SPM6813BB
Bezprzewodowa mysz laserowa do laptopa
Mikro-adapter z nośnikiem
Przełącznik dpi

Pełen komfort
• Poduszeczka z silikonu zapewniająca dodatkowy komfort

Duża wydajność
• Bardzo duża dokładność dzięki 1600 dpi
• Połączenie 2,4 GHz bez zakłócenia sygnału

Niezwykła łatwość obsługi
• Inteligentne rozwiązanie wspólnego przechowywania odbiornika i myszy

Łatwa obsługa
• To lekkie i bezprzewodowe urządzenie można zabrać gdziekolwiek
• Łatwe podłączenie komputera poprzez USB
 



 Zabierz, gdziekolwiek zechcesz
Ta lekka i solidnie wykonana mysz bezprzewodowa 
jest stworzona do podróży.

Połączenie 2,4 GHz
Niezawodne bezprzewodowe połączenie 2,4 GHz 
umożliwia korzystanie z myszy nawet z odległości 8 
metrów. Produkt działa na znacznie wyższej 
częstotliwości niż inne urządzenia bezprzewodowe, 
dzięki czemu nie dochodzi do powstawania zakłóceń. 
W celu uzyskania jeszcze większej niezawodności 
wykorzystano specjalną technologię szyfrowania 
zapewniającą nieprzerwane połączenie.

Inteligentny odbiornik bezprzewodowy
Inteligentne rozwiązanie przechowywania umożliwia 
wygodny transport bezprzewodowego odbiornika i 
myszy.

USB Plug and Play
Technika USB Plug and Play oznacza, że urządzenie 
odpowiada standardom USB i jest rozpoznawane 
przez komputer. Przyspiesza i ułatwia to podłączanie 
urządzeń USB.
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Wymagania systemowe
• System operacyjny: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Bezprzewodowy 

amplituner, Instrukcja obsługi

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

0 x 0 x 0 cm
• Waga: 0 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 41399 6

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Waga netto: 0,091 kg
• Waga brutto: 0,163 kg
• Ciężar opakowania: 0,072 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 45226 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 20
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

52 x 51 x 17,5 cm
• Waga netto: 1,82 kg
• Waga brutto: 4,46 kg
• Ciężar opakowania: 2,64 kg
•

Dane techniczne
Bezprzewodowa mysz laserowa
USB 1600 dpi 
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