
 

 

Philips
Mus med trådløs 
Bluetooth-teknologi

SPM9800
Rør mig hvor som helst

Jeg er en mus med fuld bevægelsesfrihed og 360° touch control™, praktisk trådløs 
Bluetooth og et skjult USB-kabel, der kan rulles op, til opladning af din notebook. Jeg gør 
det nemt for dig hver dag, ligegyldigt om du er venstre- eller højrehåndet.

Virkelig nemt
• 360 TouchControl™ til total navigering
• Virker selv uden overflade
• Kan oplades via USB
• Præcis lasersensor
• Indikatoren for lavt batteriniveau sørger for, at du kan følge batteriniveauet
• Rejseetui kan også bruges som skærmrenser
• Fungerer med MAC og PC

Trådløs tilslutning til flere PC'er
• Bluetooth-aktiveret - en ekstra dongle behøves ikke



 360 TouchControl™

Du behøver ikke en musemåtte til denne mus. Philips 
360°TouchControl™ gør det muligt at rulle gennem 
lange dokumenter uden at installere yderligere 
software. Den er designet til nem navigation i ark, på 
websider, fotos og kort. Modsat en notebooks 
museplade, hvor notebook'en er tilsluttet en skærm, 
kan du stadig navigere komfortabelt, mens du slapper 
af på sofaen, og have fuld kontrol over din notebook. 
I stedet for et traditionelt rullehjul, giver dens 
berøringssensor dig frihed til at bevæge den i alle 
retninger. Med din finger på sensoren kan du flytte 
markøren nemt og hurtigt 360 grader.

Virker selv uden overflade

Med 360 TouchControl kan du også bruge musen, 
når der ikke er nogen overflade

Bluetooth-aktiveret

Med Bluetooth-teknologi kan musen tilsluttes 
direkte til din notebook uden besværet med en 
dongle

Kan oplades via USB

Kan oplades via USB

Indikator for lavt batteri

Indikatoren for lavt batteriniveau lyser, når 
batteriniveauet er lavt.
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Specifikationer
Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth
• Plug and Play
• Grænseflade: USB 1.1, USB 2.0

Kontrol
• 360° TouchControl

Kabelføring
• Skjult USB-kabel

Sensor
• Laser
• Musefølsomhed: DPI 1000

Miljøspecifikationer
• Strømbesparelsestilstand

Strøm
• Opladningstid: 4 t
• Batterier: 2
• Batteritype: AAA
• Genopladelig: Ja, via USB

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 eller nyere
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Ledig USB-port

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, IFU/

brugerhåndbog
•

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan 
variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan 
forlænges, hvis brugeren skruer LCD-baggrundsbelysningen ned til 
et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede 
højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender 
produktet ved stuetemperatur.

* Windows logoet er et varemærke eller registreret varemærke 
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Bluetooth-mærket, logoet og kombinationsmærket tilhører 
Bluetooth SIG, Inc.

* Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret 
i USA og andre lande.
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