
 

 

Philips 200 Series
Combinação teclado-
mouse

Três botões
USB 2.0 com fio
Sensor óptico

SPT6254
Projetado para o que você faz

Projetada para a sua vida produtiva, a nova combinação de teclado e mouse da série 200 
apresenta um teclado ergonômico bem projetado, para uso durável, confiável e 
confortável durante todo o dia. O mouse óptico oferece controle preciso e ergonômico.

Recurso Plug and play
• Conexões USB simples com fio Plug and Play

Teclado projetado para produtividade máxima
• Layout familiar para digitação fácil
• Teclas discretas para digitação confortável e silenciosa
• O design de perfil fino fica bem na sua mesa

Controle preciso e confortável
• Rastreamento óptico de alta definição para um controle regular
• Mouse com design ergonômico confortável
• O formato ambidestro é confortável na mão direita ou na esquerda

Confiabilidade da Philips
• As teclas resistem a milhares de pressionamentos para maior durabilidade



 Plug-and-play

Conexões USB simples com fio Plug and Play

Layout familiar de teclado
Layout familiar para digitação fácil

Digitação silenciosa

Teclas discretas para digitação confortável e 
silenciosa

Design de perfil fino

O design de perfil fino fica bem na sua mesa

Rastreamento óptico regular

Rastreamento óptico de alta definição para um 
controle regular

Design ergonômico confortável

Mouse com design ergonômico confortável

Mouse com design ambidestro

O formato ambidestro é confortável na mão 
direita ou na esquerda

Teclas resistentes a pressionamentos 
para maior durabilidade

As teclas resistem a milhares de 
pressionamentos para maior durabilidade
SPT6254/78

Destaques
Combinação teclado-mouse
Três botões USB 2.0 com fio, Sensor óptico
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Especificações técnicas
• Tipo de produto: Combinação de teclado e mouse 

com fio (preto)
• Conectividade: USB 2.0 com fio
• Material do painel frontal - Teclado: Painel frontal 

de plástico
• Chaves: 104 teclas
• Tipo de Key Rollover: 6-key rollover (A, S, D, J, K, 

L)
• Precisão do sensor óptico - Mouse: Mouse de 

1000 dpi
• Tipo de mão: Mouse ambidestro

Dimensões físicas
• Dimensões (C x L x A): Mouse:116 x 62 x 37 mm 

Teclado:433 x 125 x 26 mm
• Peso: Mouse: 92 g, teclado: 408 g

SO/Requisitos de sistema
• Requisitos de sistema: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 ou posterior; Linux; e Mac OS
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