
 

 

Philips
Mus med trådlös 
Bluetooth-teknik

trådlös

SPM6950
Den är trådlös med Bluetooth

Verkligen enkelt
Musen är smart och professionell med ett enkelt rullhjul, och är dessutom trådlös. 
Indikatorn för svagt batteri innebär att du aldrig kommer att stå strömlös.

Anslut trådlöst till flera datorer
• Bluetooth-aktiverad – ingen extra dongel krävs

Verkligen enkelt
• Exakt lasersensor
• Lättanvänt rullhjul
• Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån
• Resefodralet fungerar också som skärmrengörare
• Fungerar med både MAC och PC



 Bluetooth-aktiverad

Tack vare Bluetooth-tekniken kan musen anslutas 
direkt till den bärbara datorn utan att du behöver 
trassla med en dongel

Indikator för låg batterinivå

Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är 
svagt.

Exakt lasersensor

Philips laser garanterar extra stor precision och 
snabb svarstid. Du kan arbeta med den på de flesta 
ytor

Fungerar med både MAC och PC

Fungerar med både MAC och PC
SPM6950/10

Funktioner

* Batterlivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 
på användningsförhållanden. Användaren kan optimera 
batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på 
minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på 
medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.

* Windows-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Bluetooth-märket, -bildmärket och kombinationsmärket ägs av 
Bluetooth SIG, Inc.

* Mac- och Mac-logotypen är varumärken som ägs av Apple Inc. 
registrerade i USA och i andra länder.
• Förpackningsmaterial: RPET
Anslutningar
• Bluetooth
• Trådlös

Kontroll
• Rullhjul

Sensor
• Laser
• Musens känslighet: DPI 1200

Miljöpolicy
• Låg strömförbrukning i standby
• Meddelande om förbjudna ämnen: Tillverkare, 

Förpackning

Effekt
• Batterityp: AA
• Antal batterier: 2

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 eller senare
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

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

Tillbehör
• Fodral: Resefodralet fungerar också som 

skärmrengörare
• Tillbehör som medföljer: 2 AA-batterier
•
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