
 

 

Philips 3000 series
Set met draadloos 
toetsenbord en draadloze 
muis

2,4 GHz draadloos
Intelligente energiebesparing
Stil ontwerp
Multimedia-snelkoppelingen

SPT6307BL
Draadloos gemak, compact 

ontwerp
De combinatie van toetsenbord en muis van de Philips 3000-serie heeft een ergonomisch 
ontwerp en handige sneltoetsen. Werk comfortabel dankzij een geruisloos ontwerp dat 
de meeste geluiden wegneemt, terwijl u dezelfde type- en klikervaring hebt.

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

Ontworpen voor stijl en prestaties
• Minder klikgeluid, stille en comfortabele ervaring
• Stijlvol ontwerp voor een strakke installatie
• Supergevoelige toetsen voelen geweldig aan en bieden geweldige prestaties

Draadloos gemak
• Handige draadloze verbinding



 Vloeiende optische tracking

High Definition optische tracking voor vloeiende 
controle

Comfortabel, ergonomisch design

Comfortabel, ergonomisch muisdesign voelt 
geweldig aan

Toetsaanslagen voor duurzaamheid

Toetsen gaan miljoenen toetsaanslagen mee voor 
duurzaamheid

Direct klaar voor gebruik

Handige draadloze verbinding

Het klikgeluid is verminderd

De muis heeft hetzelfde klikgevoel zonder het 
klikgeluid, zodat u zich beter op uw werk kunt 
concentreren.

Stijlvol design

Het design is het na meerdere onderzoeken onder 
gebruikers ergonomisch geoptimaliseerd. Er is ook 
gedacht aan een stijlvol, slank uiterlijk en het design 
is ruimtebesparend.

Muisdesign voor links- en 
rechtshandigen

Muisdesign voor links- en rechtshandigen voelt goed 
in elke hand
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Specificaties
Technische specificaties
• Producttype: Set met draadloos toetsenbord en 

draadloze muis
• Connectiviteit: 2,4 GHz draadloos
• Materiaal voorpaneel toetsenbord: Voorpaneel van 

plastic
• Toetsen: Normale grootte
• Nauwkeurigheid van optische sensor van muis: 

1600 DPI
• Handtype: Links- en rechtshandige muis
• Kleur: Zwart
• Knoppen: 3 knoppen
• Levensduur van de knoppen: 3 miljoen klikken
• Levensduur toetsen: 8 miljoen toetsaanslagen

Fysieke afmetingen
• Afmetingen (l x b x h): Toetsenbord: 443 x 152 x 

31 mm Muis: 110 x 65 x 35 mm
• Gewicht: Toetsenbord: 500 g Muis: 83 g

OS/systeemvereisten
• Systeemvereisten: Microsoft Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 of hoger;Linux V1.24 en 
hoger; Mac OS 10.5 en hoger;

•
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