
 

 

Philips 200 Series
Set met toetsenbord en 
muis

3 knoppen
USB 2.0-kabel
Optische sensor

SPT6254
Ontworpen voor uw behoeften

Ontworpen voor uw drukke leven. De nieuwe combinatie van toetsenbord en muis uit de 200-serie is 

voorzien van een goed ontworpen ergonomisch toetsenbord dat de hele dag door comfortabel kan 

worden gebruikt, en is betrouwbaar en duurzaam. De optische muis biedt ergonomische nauwkeurige 

bediening.

Plug & Play
• Eenvoudige Plug & Play bekabelde USB-aansluitingen

Toetsenbord ontworpen voor ultieme productiviteit
• Vertrouwde indeling voor eenvoudig typen
• Toetsen met laag profiel voor comfortabel en stil typen
• Het slanke design ziet er geweldig uit op uw bureau

Comfortabele en nauwkeurige controle
• High Definition optische tracking voor vloeiende controle
• Comfortabel, ergonomisch muisdesign voelt geweldig aan
• Muisdesign voor links- en rechtshandigen voelt goed in elke hand

De betrouwbaarheid van Philips
• Toetsen gaan miljoenen toetsaanslagen mee voor duurzaamheid



 Plug & play

Eenvoudige Plug & Play bekabelde USB-
aansluitingen

Vertrouwde toetsenbordindeling
Vertrouwde indeling voor eenvoudig typen

Stil typen

Toetsen met laag profiel voor comfortabel en 
stil typen

Slank design

Het slanke design ziet er geweldig uit op uw 
bureau

Vloeiende optische tracking

High Definition optische tracking voor 
vloeiende controle

Comfortabel, ergonomisch design

Comfortabel, ergonomisch muisdesign voelt 
geweldig aan

Muisdesign voor links- en 
rechtshandigen

Muisdesign voor links- en rechtshandigen voelt 
goed in elke hand

Toetsaanslagen voor duurzaamheid

Toetsen gaan miljoenen toetsaanslagen mee 
voor duurzaamheid
SPT6254/01

Kenmerken
Set met toetsenbord en muis
3 knoppen USB 2.0-kabel, Optische sensor
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Technische specificaties
• Producttype: Toetsenbord/muis met kabel (zwart)
• Connectiviteit: USB 2.0-kabel
• Materiaal voorpaneel toetsenbord: Voorpaneel van 

plastic
• Toetsen: 104 toetsen
• Type toets-rollover: Rollover van 6 toetsen (A, S, 

D, J, K, L)
• Nauwkeurigheid van optische sensor van muis: 

Muis van 1000 DPI
• Handtype: Links- en rechtshandige muis

Fysieke afmetingen
• Afmetingen (l x b x h): Muis: 116 x 62 x 37 mm 

Toetsenbord: 433 x 125 x 26 mm
• Gewicht: Muis: nettogewicht: 92 +/- 5 g 

Toetsenbord: 461 +/- 10 g

OS/systeemvereisten
• Systeemvereisten: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 of hoger; Linux; Mac OS

•
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