
 

 

Philips
Mus med trådløs 
Bluetooth-teknologi

SPM9800
Berør meg over alt

Jeg er en mus som gir deg full frihet og smart 360° TouchControl™, trådløs og praktisk 
Bluetooth og en skjult USB-kabel som kan vikles sammen, for lading via den bærbare 
PCen. Jeg er komfortabel å bruke hele dagen, enten du er venstre- eller høyrehendt.

Veldig enkelt
• 360 TouchControl™ for total navigasjon
• Fungerer selv uten en overflate
• Oppladbar med USB
• Nøyaktig lasersensor
• Batteriindikator holder deg informert om strømnivået
• Reiseetui som også kan brukes som skjermrenser
• Fungerer med MAC og PC

Koble trådløst til flere PCer
• Bluetooth-aktivert – trenger ingen ekstra maskinvarelås



 360 TouchControl™

Du trenger ikke noen musematte til denne musen. 
Med Philips 360° TouchControl™ kan du bla 
gjennom store dokumenter uten å installere ekstra 
programvare. Den er utviklet for enkel navigering 
gjennom regneark, websider, bilder og kart, og i 
motsetning til en berøringspute for bærbare PCer, 
kan du fortsatt navigere mens du ligger behagelig på 
sofaen når den bærbare PCen er tilkoblet en skjerm. 
I stedet for det tradisjonelle rullehjulet gir 
berøringssensoren deg friheten til å bevege deg i alle 
retninger. Med fingeren på sensoren kan du bevege 
markøren jevnt og raskt gjennom 360 grader.

Fungerer selv uten en overflate

Med 360 TouchControl kan du bruke musen selv 
uten overflate

Bluetooth-aktivert

Med Bluetooth-teknologi kan musen kobles direkte 
til den bærbare PCen uten at du må bruke en 
maskinvarelås

Oppladbar med USB

Oppladbar med USB

Indikator for lavt batterinivå

Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite 
strøm igjen.
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Spesifikasjoner
Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth
• Plug-and-Play
• Grensesnitt: USB 1.1, USB 2.0

Kontroll
• 360-graders TouchControl

Kabelhåndtering
• Skjult USB-kabel

Sensor
• Laser
• Musens følsomhet: DPI 1000

Grønne spesifikasjoner
• Lavt strømforbruk i standby-modus

Drift
• Ladetid: 4 t
• Antall batterier: 2
• Batteritype: AAA
• Oppladbar: Ja, med USB

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X, versjon 10.2.8 og nyere
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows Me, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Ledig USB-port

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, 

Bruksanvisning
•

* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig 
av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du 
sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner 
(ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og 
bruke produktet ved romtemperatur.

* Windows-logoen er varemerke eller registrert varemerke for 
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

* Bluetooth-ordet, figurmerket og kombinasjonsmerket eies av 
Bluetooth SIG, Inc.

* Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc. registrert i USA og 
andre land.
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