
 

 

Philips 200 Series
Kombination av 
tangentbord och mus

3 knappar
USB 2.0-kabel
Optisk sensor

SPT6254
Utformad för det du gör

Utformad för ditt produktiva liv. Den nya 200-seriens kombination av tangentbord och 
mus har ett välutformat ergonomiskt tangentbord för användning hela dagen och 
tillförlitlig hållbarhet. Den optiska musen ger ergonomisk och exakt kontroll.

Plug and play
• Enkla plug-and-play-anslutningar med USB-kabel

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

Bekväm exakt kontroll
• Optisk spårning med hög upplösning för smidig kontroll
• Smidig ergonomisk musdesign som känns fantastisk
• Formen känns bra med både höger och vänster hand

Philips tillförlitlighet
• Tangenterna håller i miljontals tangentnedtryckningar för bra hållbarhet



 Plug-and-play

Enkla plug-and-play-anslutningar med USB-
kabel

Välbekant tangentbordslayout
Välbekant layout för enkel inmatning

Tysta knappnedslag

Lågprofilsknappar för smidig och tyst skrift

Tunn design

Tunn design som passar perfekt på skrivbordet

Smidig optisk spårning

Optisk spårning med hög upplösning för smidig 
kontroll

Smidig, ergonomisk design

Smidig ergonomisk musdesign som känns 
fantastisk

Musdesign för både höger och vänster 
hand

Formen känns bra med både höger och vänster 
hand

Tangentnedtryckningar för hållbarhet

Tangenterna håller i miljontals 
tangentnedtryckningar för bra hållbarhet
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Funktioner
Kombination av tangentbord och mus
3 knappar USB 2.0-kabel, Optisk sensor
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Tekniska specifikationer
• Produkttyp: Kombination av trådanslutet 

tangentbord och mus (svart)
• Anslutningar: USB 2.0-kabel
• Material på tangentbordets främre panel: 

Frontpanel i plast
• Nycklar: 104 tangenter
• Typ av tangentrollover: 6-tangents rollover (A, S, 

D, J, K, L)
• Mus med optisk sensor: Mus med 1 000 dpi
• För höger eller vänster hand: Mus för höger- och 

vänsterhänta

Fysiska mått
• Mått (L x B x H): Mus:116 x 62 x 37 mm 

Tangentbord:433 x 125 x 26 mm
• Vikt: Mus: Nettovikt: 92 +/−5 g Tangentbord: 461 

±10 g

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

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