
 

Philips
Trådlös lasermus

USB
1600 DPI

SPM6813BB
Trådlös lasermus för bärbar dator

Mikrodongel med förvaring
DPI-omkopplare

Yttersta komfort
• Mjukt silikon för yttersta komfort

Kraftfulla prestanda
• 1600 DPI, extrem noggrannhet
• Anslutningen på 2,4 GHz garanterar störningsfri signal

Utmärkt användarvänlighet
• Smart lösning som håller mottagare och mus tillsammans

Lättanvänd
• Lätt och trådlös, så att du kan ta med den var som helst
• Enkel anslutning via USB till en stationär eller bärbar dator
 



 Ta med den var som helst
Den här musen är som gjord för resor. Den är lätt 
och trådlös, och har en tålig design som håller bra.

2,4 GHz-anslutning
Med den pålitliga trådlösa anslutningen på 2,4 GHz 
kan du styra musen upp till 8 meter bort. Produkten 
använder en högre frekvens än vanliga trådlösa 
enheter, så du får ingen störning från dem. För extra 
noggrannhet används särskild krypteringsteknik till 
att hålla anslutningen avbrottsfri.

Smart förvaring för trådlös mottagare
Med den smarta förvaringslösningen kommer du 
enkelt att kunna transportera den trådlösa musen 
och mottagaren tillsammans.

USB Plug and Play
USB Plug and Play innebär att enheten uppfyller USB-
standard och accepteras av den stationära eller 
bärbara datorn. På så sätt kan du snabbt och enkelt 
ansluta USB-enheten.
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Systemkrav
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Trådlös mottagare, IFU/

Bruksanvisning

Produktstorlek
• Kabellängd: 0 cm
• Produktens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Vikt: 0 kg

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 41399 6

• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Nettovikt: 0,091 kg
• Bruttovikt: 0,163 kg
• Taravikt: 0,072 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 45226 1
• Antal konsumentförpackningar: 20
• Yttre kartong (L x B x H): 52 x 51 x 17,5 cm
• Nettovikt: 1,82 kg
• Bruttovikt: 4,46 kg
• Taravikt: 2,64 kg
•
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