
 

 

Philips
Muis - draadloze 
Bluetooth-technologie

SPM9800
Een en al aanraking

Deze muis biedt volledige vrijheid dankzij 360° Touch Control™, draadloos Bluetooth en 
een verborgen USB-opwindkabel voor opladen via uw notebook. Optimaal comfort voor 
zowel links- als rechtshandigen.

Superhandig
• 360 TouchControl™ voor totale navigatie
• Werkt zelfs zonder ondergrond
• Oplaadbaar met USB
• Precieze lasersensor
• De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau
• Reisetui en schermreiniger in één
• Geschikt voor MAC en PC

Draadloos op meerdere PC's aansluiten
• Voorzien van Bluetooth - geen extra dongle nodig



 360 TouchControl™

Voor deze muis hebt u geen muismat nodig. Met 
Philips 360°TouchControl™ scrollt u door grote 
documenten zonder extra software te installeren. U 
kunt eenvoudig door werkbladen, webpagina's, 
foto's en kaarten navigeren. In tegenstelling tot 
touch-pads die u voor uw notebook kunt gebruiken, 
wanneer uw notebook op een monitor is 
aangesloten, zorgt deze muis ervoor dat u 
comfortabel kunt navigeren terwijl u op de bank zit 
en toch de volledige controle over uw notebook 
hebt. De aanraaksensor, die het traditionele 
scrollwieltje vervangt, geeft u de vrijheid om in alle 
richtingen te bewegen. Plaats uw vinger op de sensor 
en u kunt de cursor eenvoudig en snel alle kanten op 
bewegen.

Werkt zelfs zonder ondergrond

Met de 360 TouchControl kan de muis zelfs zonder 
ondergrond werken

Voorzien van Bluetooth

Dankzij de Bluetooth-technologie kunt u de muis 
rechtstreeks en zonder extra dongle aansluiten op 
uw notebook

Oplaadbaar met USB

Oplaadbaar met USB

Indicatie 'batterij bijna leeg'

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-
indicatie branden.
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Specificaties
Connectiviteit
• Bluetooth
• Plug & Play
• Interfacing: USB 1.1, USB 2.0

Controle
• 360 graden TouchControl

Kabelbeheer
• Verborgen USB-kabel

Sensor
• Laser
• Muisgevoeligheden: 1000 dpi

Ecologische specificaties
• Energiezuinige stand-bystand

Vermogen
• Oplaadtijd: 4 uur
• Aantal batterijen: 2
• Batterijtype: AAA
• Oplaadbaar: Ja, via USB

Systeemvereisten
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 en hoger
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Vrije USB-poort

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, IFU/

gebruiksaanwijzing
•

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren 
afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur 
van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te 
dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de 
ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. 
Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.

* Het Windows-logo is een handelsmerk of een geregistreerd 
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/
of andere landen.

* De naam Bluetooth en de Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom 
van Bluetooth SIG, Inc.

* Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
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