
 

 

Philips 5000 series
Vezeték nélküli 
billentyűzet-egér 
kombináció

2,4 GHz-es vezeték nélküli 

technológia

Csendes kialakítás
Leválasztható tenyértámasz
Akár 3200 DPI (állítható)

SPT6507B
A teljesítmény és kényelem 

találkozása
A Philips 5000-es sorozatú billentyűzet-egér kombináció 3200 állítható DPI felbontással 
és kényelmes tenyértámasszal rendelkezik. A hatékonyságot a kényelemmel ötvözi, és 
élvezetesebbé teszi a munkavégzést és a játékot.

Kényelmes, pontos vezérlés
• Nagy felbontású optikai követés a könnyed vezérlésért
• A lehető legjobb, kényelmes ergonomikus egérkialakítás

A Philips megbízhatósága
• A tartósságra tervezett gombok több millió leütést tesznek lehetővé

A stílus és a teljesítmény jegyében készült
• Halkabb kattintási hang a csendes és kényelmes használat érdekében
• Stílusos kialakítás a letisztult megjelenésért
• A rendkívül gyors reagálású billentyűket jó használni és remek teljesítményt nyújtanak

Vezeték nélküli kényelem
• „Dugd be és felejtsd el” vezeték nélküli kapcsolat a kényelmes használat érdekében

Kényelemre tervezve
• Ergonomikus tenyértámasz a plusz kényelemért



 Könnyed optikai követés

Nagy felbontású optikai követés a könnyed 
vezérlésért

Kényelmes ergonomikus kialakítás

A lehető legjobb, kényelmes ergonomikus 
egérkialakítás

Tartósságra tervezett gombok

A tartósságra tervezett gombok több millió leütést 
tesznek lehetővé

Halkabb kattintási hang

A kattintás érzete ugyanaz, azonban nincs kattintási 
hang, így jobban összpontosíthat a munkájára.

Stílusos design

A kialakítást több felhasználói felmérést követően 
úgy módosították, hogy az ergonómiai szempontból 
a lehető legmegfelelőbb legyen, előtérbe helyezve a 
stílusos, keskeny megjelenést és a 
helytakarékosságot.

Rendkívül gyors reagálású billentyűk
A rendkívül gyors reagálású billentyűket jó használni 
és remek teljesítményt nyújtanak

Plug & Play

„Dugd be és felejtsd el” vezeték nélküli kapcsolat a 
kényelmes használat érdekében

Ergonomikus tenyértámasz

A tenyértámasz használatával kényelmes pozícióban 
tarthatja kezét a billentyűzeten, és kényelmesen 
pihentetheti kezeit akkor is, amikor éppen nem ír.
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Műszaki adatok
Műszaki adatok
• Termék típusa: Vezeték nélküli billentyűzet-egér 

kombináció
• Csatlakoztathatóság: 2,4 GHz-es vezeték nélküli 

technológia
• Előlap anyaga – Billentyűzet: Műanyag előlap
• Billentyűk: 110 gomb
• Optikai érzékelős precíziós egér: 800 – 1200 

(alapértelmezett) – 1600 – 2400 – 3200 DPI
• Kézkialakítás típusa: Jobbkezes egér

Fizikai méretek
• Méretek(H x Sz x M): Billentyűzet: 433 x 196 x 

22 mm Egér: 117 x 75 x 39 mm
• Tömeg: Billentyűzet: 739 g Egér: 97 g

Operációs rendszer/
rendszerkövetelmények
• Rendszerkövetelmények: Microsoft Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 vagy újabb verzió; Linux 
V1.24 vagy újabb verzió; Mac OS 10.5 vagy újabb 
verzió;

•
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