
 

 

Philips 2000 series
Combinaţie de tastatură și 
mouse cu fir

Comenzi rapide multimedia
Până la 1200 DPI
Senzor optic

SPT6207BL
Simplitate cu fir, 

design compact
Combinaţia de tastatură şi mouse Philips seria 2000 dispune de un design ergonomic şi 
comenzi rapide comode pentru utilizare pe parcursul întregii zile şi durabilitate fiabilă. 
Mouse-ul optic îţi oferă control ergonomic şi precis.

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
• 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

Atingeri de taste pentru durabilitate

Tastele rezistă la milioane de atingeri, pentru 
durabilitate

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.

Design ambidextru al mouse-ului

Forma ambidextră asigură utilizarea comodă cu 
mâna dreaptă sau stângă
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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: Dimensiuni standard
• Mouse cu precizia senzorului optic: 1200 DPI
• Tip de utilizare: Mouse pentru mâna dreaptă și 

stângă
• Lungime cablu: Mouse: 1,5 m; tastatură: 1,6 m
• Culoare: Negru
• Sursă de alimentare: USB 2.0
• Butoane: 3 butoane
• Durata de viaţă a butoanelor: 3 milioane de clicuri
• Durată de viaţă taste: 8 milioane de apăsări de taste

Dimensiuni fizice
• Dimensiuni (L x l x H): Tastatură: 443 x 152 x 31 

mm, mouse: 110 x 65 x 35 mm
• Greutate: Tastatură: 505 g, mouse: 78 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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