
 

 

Philips 500 Series
Combinação teclado-
mouse

Três botões
Wireless 2,4 GHz
Sensor óptico

SPT6501B
Projetado para o que você faz

Projetada para a sua vida produtiva, a combinação de teclado e mouse da série 500 
oferece teclado e mouse ergonômicos bem projetados para uso confiável durante todo 
o dia. Como é wireless, basta conectar e trabalhar com sua mesa livre de fios.

Simplicidade wireless
• Wireless de 2,4 GHz para a simplicidade de conectar e trabalhar

Teclado projetado para produtividade máxima
• Layout familiar para digitação fácil
• 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
• Design resistente à água para limpeza e derramamentos ocasionais



 Conexão wireless

Wireless de 2,4 GHz para a simplicidade de 
conectar e trabalhar

Layout familiar de teclado
Layout familiar para digitação fácil

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

Teclas resistentes à água

Acidentes acontecem. Com esse teclado 
resistente à água, o derramamento ou respingo 
ocasional não é problema. Esses teclados 
foram feitos para durar.
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Especificações técnicas
• Tipo de produto: Combinação de teclado e mouse 

com fio
• Conectividade: Conexão wireless de 2,4 Ghz com 

alto desempenho até 10 metros de distância
• Material do painel frontal - Teclado: Painel frontal 

de plástico
• Chaves: 104 teclas
• Precisão do sensor óptico - Mouse: Mouse de 

1000 dpi
• Tipo de mão: Mouse ambidestro

Dimensões físicas
• Dimensões (C x L x A): Mouse: 112,92 x 60,63 x 

37,4 (mm), Teclado: 432,7 x 124,8 x 26,24 (mm)
• Peso: Mouse: 75 g, teclado: 385 (g)

SO/Requisitos de sistema
• Requisitos de sistema: Microsoft Windows 2000, 

ME, XP, Vista e superior, Linux, IOS
•
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