
 

 

Philips
Myš s bezdrôtovou 
technológ. Bluetooth

SPM9800
Dotýkajte sa ma všade

Som myš s 360° dotykovým ovládaním TouchControl™ prinášajúca absolútnu voľnosť 
pohybu, pohodlné pripojenie Bluetooth a skrytý navíjací kábel USB na dobíjanie 
prostredníctvom notebooku. So mnou majú po celý deň zaručené pohodlie ľaváci aj praváci.

Skutočne jednoduché
• 360° dotykový ovládač TouchControl™ pre dokonalú navigáciu
• Funguje dokonca aj bez povrchu
• S možnosťou nabíjania cez USB
• Presný laserový snímač
• Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia
• Cestovné puzdro poslúži aj ako čistič obrazovky
• Funguje na MAC aj PC

Bezdrôtové pripojenie k viacerým PC
• S podporou Bluetooth – nie je potrebný žiadny ďalší adaptér



 360° dotykový ovládač TouchControl™

Pre túto myš nepotrebujete podložku. 360° 
dotykový ovládač TouchControl™ spoločnosti 
Philips umožňuje prechádzanie dokumentmi bez 
potreby inštalácie ďalšieho softvéru. Je navrhnutý 
pre jednoduchú navigáciu po tabuľkách, webových 
stránkach, fotografiách a mapách. Na rozdiel od 
dotykového ovládača notebooku, pri ktorom je 
notebook pripojený k monitoru, môžete aj pri 
relaxovaní v pohodlí gauča jednoducho ovládať 
notebook a mať ho plne pod kontrolou. Namiesto 
tradičného rolovacieho kolieska vám tento dotykový 
snímač dáva slobodu pohybu vo všetkých smeroch. S 
prstom na snímači môžete hladko a rýchlo 
pohybovať kurzorom v rozsahu 360 stupňov.

Funguje dokonca aj bez povrchu

S 360° dotykovým ovládačom TouchControl funguje 
myš dokonca aj bez povrchu

S podporou Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth možno myš pripojiť 
priamo k notebooku bez problémov s adaptérom

S možnosťou nabíjania cez USB

S možnosťou nabíjania cez USB

Indikátor slabej batérie

Indikátor slabých batérií sa rozsvieti, keď je úroveň 
nabitia nízka.
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Technické údaje
Pripojiteľnosť
• Bluetooth: áno
• Plug & Play: áno
• Rozhrania: USB 1.1, USB 2.0

Ovládanie
• 360° dotykový ovládač TouchControl: áno

Správa káblov
• Skrytý kábel USB: áno

Snímač
• Laser: áno
• Citlivosť myši: DPI 1000

"Green" špecifikácie
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: 

áno

Príkon
• Čas nabíjania: 4 hod
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: AAA
• Nabíjateľná: Áno, prostredníctvom USB

Systémové požiadavky
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 a novší
• Operačný systém: Microsoft Windows 2000, 

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

• USB: Voľný port USB

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, IFU/

Návod na používanie
•

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 
podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.

* Logo Windows je obchodná alebo ochranná známka spoločnosti 
Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

* Slovná, obrázková a kombinovaná známka Bluetooth je vlastníctvom 
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

* Mac a Logo Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. 
registrované v USA a iných krajinách.
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