
 

 

Philips
Draadloze notebookmuis

SPM6900
Helemaal draadloos

Slimme en professionele draadloze muis met handig scrollwieltje en batterij-indicatie, 
zodat u nooit met een lege batterij zit.

Superhandig
• Nano-dongle met opbergmogelijkheid
• Precieze lasersensor
• De indicatie 'batterij bijna leeg' houdt u op de hoogte van het batterijniveau

Draadloze verbinding met meerdere PC's
• Draadloze verbinding van 2,4 GHz zonder storingen

Reisetui
• Etui



 2,4 GHz zonder storingen

Het product wordt verbonden door middel van een 
stabiele draadloze oplossing

Nano-dongle met opbergmogelijkheid

De kleine dongle kan in het product worden 
bewaard. U kunt de dongle ook gewoon in de USB-
poort laten zitten.

Precieze lasersensor

De Philips-laser verzekert u van extra 
nauwkeurigheid en gevoeligheid. U kunt de muis op 
de meeste ondergronden gebruiken.
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Kenmerken

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren 
afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur 
van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te 
dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de 
ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. 
Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.

* Het Windows-logo is een handelsmerk of een geregistreerd 
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/
of andere landen.

* Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
• Energiezuinige stand-bystand gebruikershandleiding
•

Connectiviteit
• Draadloos
• Plug & Play
• Interfacing: USB 1.1, USB 2.0

Controle
• Scrollwieltje

Sensor
• Laser
• Muisgevoeligheden: 1200 DPI

Ecologische specificaties

Vermogen
• Aantal batterijen: 2
• Batterijtype: AAA

Systeemvereisten
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 en hoger
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Vrije USB-poort

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, IFU/
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