
 

 

Philips
Bezdrátová myš 
k notebooku

SPM7800
Dotkněte se mne kdekoli

Jsem inteligentní a profesionální, obsahuji ovládání 360° Touch Control™ a celý den budu 
pohodlně ve vaší ruce. Jsem bezdrátová a můj indikátor vybité baterie znamená, že vám 
nikdy neočekávaně nedojde energie.

Skutečně jednoduché
• 360 TouchControl™ pro naprosté procházení
• Funguje dokonce i bez povrchu
• Nano dongle s možností uložení
• Přesný senzor laseru
• Indikátor vybité baterie poskytuje průběžné informace o úrovni nabití

Bezdrátové připojení k několika počítačům
• Bezdrátové připojení na frekvenci 2,4 GHz bez rušení

Cestovní pouzdro
• Pouzdro



 360 TouchControl™

K této myši nepotřebujete podložku. Ovládání 
360° TouchControl™ umožňuje procházení 
dlouhých dokumentů bez nutnosti instalace 
zvláštního softwaru. Bylo navrženo ke snadnému 
procházení tabulek, webových stránek, fotografií a 
map. Narozdíl od dotykové podložky notebooku, u 
kterého je notebook připojen k monitoru, můžete 
pohodlně procházet obsahem, mít nad notebookem 
plnou kontrolu a zároveň odpočívat na gauči. 
Narozdíl od tradičního kolečka pro procházení vám 
dotykový senzor dává svobodu pohybu ve všech 
směrech. S prstem na senzoru můžete rychle a 
bezproblémově pohybovat kurzorem ve všech 
360 stupních.

Funguje dokonce i bez povrchu

Díky ovládání 360 TouchControl může myš fungovat 
dokonce i bez povrchu

Frekvence 2,4 GHz bez rušení

Výrobek je připojen pomocí stabilního bezdrátového 
řešení

Nano dongle s možností uložení
Dongle je malý, takže jej lze uložit do výrobku. Je 
možné jej také ponechat v USB portu, není třeba jej 
vyjímat.

Přesný senzor laseru

Laser společnosti Philips zaručuje mimořádnou 
přesnost a citlivost. Je možné pracovat na většině 
povrchů.

Varování při vybité baterii

Indikátor vybité baterie se rozsvítí, je-li baterie vybitá
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Specifikace
Možnosti připojení
• Bezdrátové provedení: Ano
• Standard Plug & Play: Ano
• Rozhraní: USB 1.1, USB 2.0

Ovládání
• Ovládání 360° TouchControl: Ano

Čidlo
• Laserové: Ano

Ekologické specifikace
• Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano

Spotřeba
• Počet baterií: 2
• Typ baterie: AAA

Systémové požadavky
• operační systém Mac OS: Mac OS X verze 10.2.8 a 

novější
• Operační systém: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP

• USB: Volný port rozhraní USB

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Návod 

k obsluze
•

* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách 
použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením 
podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek 
(nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední 
úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.

* Logo Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná 
známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a 
dalších zemích.

* Mac a logo Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. 
registrované v USA a dalších zemích..
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