
 

 

Philips 100 Series
Kombination av trådlöst 
tangentbord och trådlös 
mus

2,4 GHz trådlös
Stilren design
Kompakt design

SPT6103B
Utformad för det du gör

C100-seriens tangentbords- och muskombination har utformats för ditt produktiva liv 
och ger dig ett välutformat ergonomiskt tangentbord och mus för tillförlitlig användning 
hela dagen. Den trådlösa anslutningen ger ett städat skrivbord för bättre produktivitet.

Philips tillförlitlighet
• Tangenterna håller i miljontals tangentnedtryckningar för bra hållbarhet
• Vattentålig design för rengöring och enstaka spill

Bekväm exakt kontroll
• Formen känns bra med både höger och vänster hand
• Smidig ergonomisk musdesign som känns fantastisk

Tangentbord som utformats för ultimat produktivitet.
• Välbekant layout för enkel inmatning
• Lågprofilsknappar för smidig och tyst skrift
• Tunn design som passar perfekt på skrivbordet

Trådlös enkelhet
• Enkel och stark trådlös 2,4 GHz



 Tangentnedtryckningar för hållbarhet

Tangenterna håller i miljontals 
tangentnedtryckningar för bra hållbarhet

Vattentåliga tangenter

Livet kan vara rörigt. Med det här vattentåliga 
tangentbordet behöver du inte oroa dig om du skulle 
spilla någon gång. De här tangentborden är gjorda för 
att hålla.

Musdesign för både höger och vänster 
hand

Formen känns bra med både höger och vänster hand

Smidig, ergonomisk design

Smidig ergonomisk musdesign som känns fantastisk

Tysta knappnedslag

Lågprofilsknappar för smidig och tyst skrift

Tunn design

Tunn design som passar perfekt på skrivbordet
SPT6103B/00

Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Produkttyp: Kombination av trådlöst tangentbord 

och trådlös mus (svart)
• Designtyp: Ergonomisk och snygg design
• Anslutningar: 2,4 Ghz trådlös anslutning
• Frontpanelens material: Frontpanel i plast
• Färg på frontpanelen: Svart
• Nycklar: 104 tangenter
• Typ av tangentrollover: 1 000/1 600/2 000DPI, DPI 

justerbar i tre nivåer
• Tangentlivslängd: 10 miljoner tangenttryckningar
• Beläggningstyp: Matt
• Vattentätt
• Drivrutinskrav: Inga drivrutiner

Fysiska mått
• Mått (L x B x H): Mus: 96,4 x 56,78 x 31,3 (mm), 

Tangentbord: 416,7 x 117,8 x 24,3 (mm)
• Vikt: Mus: 49 ±5 (g), Tangentbord: 345 ±5 (g)

Operativsystem-/systemkrav
• Systemkrav: Microsoft Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller 
senare; Linux; Mac OS

•
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Funktioner
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http://www.philips.com

