
 

 

Philips
Kablosuz dizüstü bilgisayar 
faresi

SPM7800
Dokunmak serbest

360 TouchControl özelliğim, akıllı ve profesyonel olmam sayesinde beni gün boyu kolayca 
taşıyabilirsin. Kablosuz olmam ve düşük pil göstergem sayesinde gücümün bitmesi diye bir 
şey söz konusu değil.

Gerçekten kolay
• 360 TouchControl™ ile tam gezinme
• Bir yüzey olmadan bile çalıșır
• Saklanabilir küçük dongle
• Hassas lazerli sensör
• Düșük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir
• İki amaçlı seyahat çantası, ekranı da temizler
• MAC ve PC ile birlikte kullanılabilir

Birden fazla PC'ye kablosuz bağlantı
• Parazitsiz 2,4 GHz kablosuz bağlantı



 360 TouchControl™

Bu fare için bir altlık gerekmiyor. Philips 
360°TouchControl™, ek bir yazılım kurmadan uzun 
belgelerde kolayca gezinmenize olanak sağlıyor. 
Tablolar, web sayfaları, fotoğraflar ve haritalar 
üzerinde kolay gezinme için tasarlanmıștır ve dizüstü 
bilgisayarlardaki dokunmatik farenin aksine, dizüstü 
bilgisayar bir monitöre bağlandığında koltuğunuzda 
rahatça oturmaya devam ederken kolayca gezinmeye 
ve dizüstü bilgisayarınızı kontrol etmeye devam 
edebilirsiniz. Geleneksel kaydırma tekerleğinin 
aksine, dokunmatik sensörü size her yönde hareket 
için daha fazla özgürlük sağlar. Parmağınız sensörün 
üzerindeyken, imleci 360 derece hızla ve kolayca 
oynatabilirsiniz.

Bir yüzey olmadan bile çalıșır

360 TouchControl sayesinde fare, bir yüzey olmasa 
bile çalıșabilir

Parazitsiz 2,4 GHz

Bu ürününün bağlantısı dengeli bir kablosuz çözümle 
sağlanmaktadır

Saklanabilir küçük dongle
Ürünün dongle'ı ürünün içinde saklanacak kadar 
küçüktür. İsterseniz dongle'ı çıkarmadan USB 
portunda bırakabilirsiniz.

Hassas lazerli sensör

Philips lazeri, hassasiyet ve hızlı tepki sağlar. Birçok 
yüzeyde kullanabilirsiniz

Düșük pil seviyesi göstergesi

Güç azaldığında, düșük pil gücü göstergesi yanar.
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Teknik Özellikler
Bağlanabilirlik
• Kablosuz
• Tak ve Çalıștır
• Arayüz: USB 1.1, USB 2.0

Kontrol
• 360 derecelik TouchControl

Sensör
• Lazer
• Fare hassasiyetleri: DPI 1200

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Düșük Güçte Bekleme

Güç
• Pil sayısı: 2
• Pil tipi: AAA

Sistem Gereksinimleri
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 ve üzeri
• İșletim Sistemi: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Boș USB portu

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, IFU / 

Kullanım Kılavuzu
•

* Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı 
olarak değișebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka 
aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı 
(dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü 
oda sıcaklığında kullanmalıdır.

* Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleșik 
Devletleri ve/veya bașka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli 
ticari markalarıdır.

* Mac ve Mac logosu, Apple Inc.'in Amerika Birleșik Devletleri ve diğer 
ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
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