
 

 

Philips
Mouse cu tehnologie 
Bluetooth wireless

wireless

SPM6950
Dispun de Bluetooth wireless

Extrem de uşoare
Inteligent şi profesional, cu o rotiţă de scroll pentru derulare fără efort, sunt o minune 
wireless, iar indicatorul meu de descărcare a bateriei înseamnă că nu veţi fi niciodată 
surprins fără energie.

Conectare wireless la mai multe computere
• Compatibil Bluetooth- nu este necesară nicio cheie hardware suplimentară

Extrem de ușoare
• Senzor laser precis
• Rotiţă de scroll ușor de utilizat
• Indicatorul pentru baterie descărcată care vă informează despre nivelul de încărcare
• Husa de călătorie are și rol de curăţare a ecranului
• Compatibil cu MAC și PC



 Compatibil Bluetooth

Cu tehnologie Bluetooth, mouse-ul poate fi conectat 
direct la notebook fără complicaţiile unei chei 
hardware

Indicator baterie descărcată

Indicatorul pentru baterie descărcată se aprinde 
când nivelul de încărcare este scăzut.

Senzor laser precis

Laserul Philips asigură acurateţe și promptitudine 
sporite. Mouse-ul poate fi utilizat pe majoritatea 
tipurilor de suprafeţe

Compatibil cu MAC și PC

Compatibil cu MAC și PC
SPM6950/10

Repere

* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcţie 
de starea aplicaţiei. Pentru a optimiza durata de viaţă a bateriei, 
utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a 
ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), 
să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la 
temperatura camerei.

* Logo-urile Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte 
ţări.

* Marca textuală, marca grafică și marca combinată Buetooth este 
deţinută de Bluetooth SIG, Inc.

* Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în 
Statele Unite ale Americii și în alte ţări.
• Material de împachetat: RPET •
Conectivitate
• Bluetooth
• Wireless

Control
• Rotiţă de scroll

Senzor
• Laser
• Sensibilităţi mouse: DPI 1200

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Consum redus în regim standby
• Declaraţie substanţe interzise: Fabricant, Ambalaj

Alimentare
• Tip baterie: AA
• Număr de baterii: 2

Cerinţe sistem
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 și superior
• Sistem de operare: Microsoft Windows 2000, 

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

Accesorii
• Husă: Husa de călătorie are și rol de curăţare a 

ecranului
• Accesorii incluse: 2 x baterii AA
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