
 

 

Philips
Myš s bezdrátovou 
technologií Bluetooth

SPM9800
Dotkněte se mne všude

Jsem naprosto neomezená myš s inteligentním ovládáním 360° touch control™, 
bezdrátovým pohodlím Bluetooth a skrytým USB kabelem s možností navíjení pro dobíjení 
z notebooku. Také nabízím celodenní pohodlí bez ohledu na to, zda jste levák nebo pravák.

Skutečně jednoduché
• 360 TouchControl™ pro naprosté procházení
• Funguje dokonce i bez povrchu
• Nabíjecí s USB
• Přesný senzor laseru
• Indikátor vybité baterie poskytuje průběžné informace o úrovni nabití
• Cestovní pouzdro slouží i jako čistič obrazovky
• Kompatibilní s počítači MAC i PC

Bezdrátové připojení k několika počítačům
• S připojením Bluetooth – není třeba zvláštní dongle



 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

S připojením Bluetooth

Díky připojení Bluetooth lze myš připojit přímo 
k notebooku, aniž by bylo nutné se zabývat donglem

Nabíjecí s USB

Nabíjecí s USB

Indikátor vybité baterie

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

Ovládání
• Ovládání 360° TouchControl: Ano

Systém pro uspořádání kabeláže
• Skrytý kabel USB: Ano

Snímač
• Laserové: Ano
• Citlivost myši: DPI 1000

Ekologické specifikace
• Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano

Spotřeba
• Doba nabíjení: 4 h
• Počet baterií: 2
• Typ baterie: AAA
• Nabíjecí: Ano, přes rozhraní USB

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, Windows 7

• USB: Volný port rozhraní USB

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, 

Uživatelská příručka
•

* 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.

* Slovní známka, známka symbolu a kombinovaná známka jsou 
vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc

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