
 

 

Philips 2000 series
Combinaţie de tastatură și 
mouse cu fir

Plug and play
Comenzi rapide multimedia
Design silenţios

SPT6207B
Simplitate cu fir, 

design compact
Combinaţia de tastatură şi mouse de la Philips dispune de un design ergonomic şi de 
comenzi rapide comode. Lucrează confortabil cu un design silenţios, care reduce cea mai 
mare parte din zgomot, păstrând aceeaşi senzaţie de tastare şi de clic.

Control precis și confortabil
• Urmărire optică de înaltă definiţie pentru control lin
• Designul ergonomic confortabil al mouse-ului asigură o senzaţie excelentă
• Forma ambidextră asigură utilizarea comodă cu mâna dreaptă sau stângă

Fiabilitate Philips
• Tastele rezistă la milioane de atingeri, pentru durabilitate

Concepută pentru stil și performanţă
• Sunetul de clic a fost redus pentru o experienţă silenţioasă și confortabilă
• Design elegant pentru o configuraţie ordonată
• Tastele cu sensibilitate ridicată sunt excelente și oferă o performanţă excelentă

Plug and Play
• Conexiuni USB prin cablu plug-and-play simple



 Urmărire optică uniformă

Urmărire optică de înaltă definiţie pentru control lin

Design ergonomic confortabil

Designul ergonomic confortabil al mouse-ului asigură 
o senzaţie excelentă

Design ambidextru al mouse-ului

Forma ambidextră asigură utilizarea comodă cu 
mâna dreaptă sau stângă

Atingeri de taste pentru durabilitate

Tastele rezistă la milioane de atingeri, pentru 
durabilitate

Sunetul de clic a fost redus

Oferă aceeași senzaţie de clic fără zgomotul de clic, 
permiţându-ţi să te concentrezi mai bine asupra 
muncii.

Plug-and-play

Conexiuni USB prin cablu plug-and-play simple

Design elegant

Designul este adaptat pentru ergonomie maximă 
după o serie de sondaje pentru utilizatori și ia 
totodată în considerare aspectul elegant și subţire și 
economia de spaţiu.

Taste cu sensibilitate foarte ridicată
Tastele cu sensibilitate ridicată sunt excelente și 
oferă o performanţă excelentă
SPT6207B/00

Specificaţii
Specificaţii tehnice
• Tip de produs: Combinaţie de tastatură și mouse 

cu fir
• Conectivitate: USB 2.0 cu fir
• Material panou frontal tastatură: Material plastic 

panou frontal
• Taste: 110 taste
• Mouse cu precizia senzorului optic: 1200 DPI
• Tip de utilizare: Mouse pentru mâna dreaptă și 

stângă
• Ce este în cutie?: Tastatură și mouse cu fir, manual 

de utilizare și informaţii importante

Dimensiuni fizice
• Dimensiuni (L x l x H): Tastatură: 433 x 136 x 22 

mm Mouse: 110 x 65 x 35 mm
• Greutate: Tastatură: 566 g Mouse: 83 g

Cerinţe de sistem/OS
• Cerinţe sistem: Microsoft Windows 7, Windows 8, 

Windows 10 sau versiunile ulterioare; Linux V1.24 
și versiunile ulterioare; Mac OS 10.5 și versiunile 
ulterioare;

•
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