
 

 

Philips
Langaton kannettavan 
tietokoneen hiiri

SPM7800
Kosketa minua

Tunnun miellyttävältä kädessäsi, olen langaton, minussa on 360 TouchControl -toiminto, 
ja lataus vähissä -ilmaisimeni takaa, ettet koskaan jää ilman virtaa.

Todella helppoa
• 360 TouchControl™ kattavaan selaamiseen
• Toimii jopa ilman alustaa
• Kätevä Nanosovitin
• Tarkka lasertunnistin
• Lataus vähissä -ilmaisin pitää sinut ajan tasalla
• Matkapussi on myös näytönpuhdistin
• MAC- ja PC-yhteensopiva

Langaton yhteys moneen tietokoneeseen
• Häiriötön 2,4 GHz:n langaton yhteys



 360 TouchControl™

Tämä hiiri ei kaipaa mattoa. Philips 
360°TouchControl™ mahdollistaa pitkien 
asiakirjojen selaamisen ilman erillisten ohjelmien 
asentamista. Suunniteltu laskentataulukoiden, 
Internet-sivujen, valokuvien ja karttojen helppoon 
selaamiseen. Kun kannettava tietokone on liitetty 
näyttöön, tasohiirestä poiketen voit edelleen selata 
mukavasti vaikka sohvalla ja hallita tietokonetta 
täydellisesti. Perinteisestä vierityspyörästä poiketen 
tämän hiiren kosketustunnistin vapauttaa sinut 
liikkumaan minne haluat. Pidä sormeasi tunnistimen 
päällä ja voit siirtää kohdistinta sulavasti ja nopeasti 
kokonaiset 360 astetta.

Toimii jopa ilman alustaa

360 TouchControl antaa hiirelle mahdollisuuden 
toimia ilman alustaakin

Häiriötön 2,4 GHz

Laite liitetään vakaalla langattomalla ratkaisulla

Kätevä Nanosovitin
Pienikokoista sovitinta voi säilyttää laitteen sisällä. 
Lisäksi sitä ei tarvitse aina irrottaa USB-portista.

Tarkka lasertunnistin

Philipsin laser tekee hiirestä erittäin joustavan ja 
tarkan. Sitä voi käyttää lähes kaikilla pinnoilla.

Lataus vähissä -ilmaisin

Lataus vähissä -ilmaisin syttyy, kun virta on vähissä.
SPM7800/10

Tekniset tiedot
Liitännät
• Langaton
• Plug & Play
• Liitännät: USB 1.1, USB 2.0

Ohjaus
• 360 asteen TouchControl

Sensori
• Laser
• Hiiren herkkyydet: DPI 1200

Green-sarjan tekniset tiedot
• Virransäästötila

Virta
• Akkujen määrä: 2
• Paristotyyppi: AAA

Järjestelmävaatimukset
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 ja uudemmat
• Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Vapaa USB-portti

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, 

Käyttöopas
•

* Akun käyttöaika on arvio ja saattaa vaihdella käytön mukaan. Käyttäjä 
voi optimoida akun keston himmentämällä LCD-taustavaloa, 
liittämällä kuulokkeet (ei kiinteät kaiuttimet) ja kuuntelemalla 
keskivoimakkuudella sekä käyttämällä laitetta huoneenlämmössä.

* Windows-logo on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai 
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

* Mac ja Mac-logo ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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