
 

 

Philips
Mouse com tecnologia 
wireless Bluetooth

wireless

SPM6950
Tecnologia sem fio Bluetooth

Fácil de usar
Além de inteligente, profissional e com uma roda de rolagem fácil de usar, este dispositivo 
conta com a incrível tecnologia sem fio e com um indicador de bateria fraca para que 
você nunca seja pego de surpresa.

Conexão sem fio com vários PCs
• Habilitado para Bluetooth — não é necessário dongle extra

Fácil de usar
• Sensor a laser preciso
• Roda de rolagem fácil de usar
• O indicador de bateria fraca o mantém informado sobre o nível de carga
• Bolsa de viagem que funciona como limpador de tela
• Funciona com MAC e PC



 Habilitado para Bluetooth

Com a tecnologia Bluetooth, o mouse pode ser 
conectado diretamente ao notebook sem a 
necessidade de um dongle

Indicador de bateria fraca

O indicador de bateria fraca acende quando a carga 
está baixa.

Sensor a laser preciso

O Sensor a laser Philips garante precisão extra e 
resposta imediata. Você pode trabalhar na maioria 
das superfícies.

Funciona com MAC e PC

Funciona com MAC e PC
SPM6950/10

Destaques

* A vida útil da bateria é aproximada e varia de acordo com o uso. Para 
otimizar a vida útil da bateria, o usuário deve ajustar a luz de fundo 
do LCD para o nível mínimo, usar os fones de ouvido (e não os alto-
falantes internos), manter um volume médio e usar o produto em 
temperatura ambiente.

* Os logotipos Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em 
outros países.

* A marca nominal, a marca de imagem e a marca combinada 
Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

* Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Inc. 
registradas nos Estados Unidos e em outros países.
• Material de embalagem: PET reciclado
Conectividade
• Bluetooth
• Sem fio

Controlar
• Roda de rolagem

Sensor
• A laser
• Sensibilidade do mouse: DPI 1200

Especificações ambientais
• Md espera econ energ
• Declaração de substâncias proibidas: Fabricante, 

Embalagem

Lig/Desl
• Tipo da bateria: AA
• Quantidade de bateria: 2

Requisitos de sistema
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 e superior
• Sistema operacional: Microsoft Windows 2000, 

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

Acessórios
• Estojo: Bolsa de viagem que funciona como 

limpador de tela
• Acessórios inclusos: Duas pilhas AA
•
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