Philips
Trådlös mus för bärbar
dator

SPM7800

Du kan röra den var som helst
Musen är smart och professionell med 360° TouchControl, och kommer att kännas
bekväm i handen hela dagen. Den är trådlös och har en indikator för svagt batteri vilket
innebär att du aldrig kommer att stå strömlös.
Verkligen enkelt
• 360 TouchControl™ för fullständig navigering
• Fungerar även utan yta
• Lagringsbar nano-dongel
• Exakt lasersensor
• Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån
• Resefodralet fungerar också som skärmrengörare
• Fungerar med både MAC och PC
Anslut trådlöst till flera datorer
• Störningsfri trådlös anslutning på 2,4 GHz
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Trådlös mus för bärbar dator

Funktioner
360 TouchControl™

Specifikationer
Störningsfri 2,4 GHz

Anslutningar

• Trådlös
• Plug & Play
• Gränssnitt: USB 1.1, USB 2.0

Kontroll

• 360° TouchControl

Sensor

• Laser
• Musens känslighet: DPI 1200

Miljöpolicy
Produkten ansluts med en stabil trådlös anslutning
Den här musen kräver ingen musmatta. Med Philips
360°TouchControl™ kan du bläddra i stora
dokument utan att installera extra programvara. Den
är utformat för enkel navigering i kalkylblad, på
webbsidor, bland foton och i kartor, till skillnad från
pekplattan hos en bärbar dator. När den bärbara
datorn är ansluten till en bildskärm får du ändå full
kontroll och datorn och kan navigera bekvämt när du
sitter i soffan. Istället för det traditionella rullhjulet
gör rörelsesensorn att du kan flytta i alla riktningar.
Med fingret på sensorn kan du flytta markören mjukt
och snabbt i 360 graders vinkel.

Lagringsbar nano-dongel

• Låg strömförbrukning i standby

Effekt

Dongeln är liten och kan förvaras inne i produkten.
Du kan också lämna dongeln i USB-porten och utan
att ta bort den.

• Antal batterier: 2
• Batterityp: AAA

Exakt lasersensor

• 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
• USB: Ledig USB-port

Systemkrav

Tillbehör

• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, IFU/
Bruksanvisning

Fungerar även utan yta

•

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

Indikator för låg batterinivå

Med 360 TouchControl fungerar musen även där det
inte finns någon yta
Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är
svagt.
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* 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.
* Mac- och Mac-logotypen är varumärken som ägs av Apple Inc.
registrerade i USA och i andra länder.

