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Произведено в Китай

Регистрирайте своя продукт тук, за да получите съдействие:
www.philips.com/welcome

Съдържане на опаковката

- Безжична клавиатура и безжична мишка
- Безжичен приемник
- Инструкции за употреба

Системни изисквания

Продуктите са съвместими с Windows, Mac, Chrome OS и Linux.
Без значение какъв тип компютър имате, можете да разчитате на вашите
нови клавиатура и мишка да работят така, както очаквате.

Отстраняване на неизправности
Насочващи въпроси
Уверете се, че компютърът ви отговаря на минималните системни изис-
квания. Ако не можете да решите проблема сами, моля обърнете се към
уебсайта на Philips или официалния им дистрибутор във вашия географски
регион. Не прилагайте сила върху продукта и не се опитвайте да го раз-
глабяте сами. Aко разстоянието между клавиатурата (или мишката) и
приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете го за по-добра
производителност.
Внимание:
- Използвайте суха кърпа за почистване!
- Не измивайте директно с вода!
- Не използвайте върху отразителни, прозрачни или неравни повърхности. 

Технически характеристики 

Свързаност: 2.4 GHz, безжична
Брой бутони: 3
Резолюция: 1000 DPI
Брой бутони на клавиатурата: 105
Издръжливост на бутоните: 10 милиона натиска
Обхват на работа: 10 m
Тегло: 530 ± 10 g

Функционални елементи

1. Philips лого                                           8. Скролер
2. Индикатор за батерията                 9. Philips лого
3. Слот за поставяне на батерия      10.  Етикет
4. Задържащ винт
5. Етикет
6. Поставка за изправяне
7. Ляв и десен бутон

11. Слот за поставяне на батерия
12. Неплъзгащата се повърхност
13. Оптичен сензор
14. Безжиче приемник
 

Важна информация за изхвърлянето на продукта

Изхвърляне на небитови отпадъци в Европейския съюз

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не бива да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци на домакинството. Вие носите от-
говорността да го предадете на точка за събиране или рециклиране на от-
падъчна електроника. Разделното изхвърляне и рециклирането на такъв
тип отпадъци помага за опазването на околната среда и човешкото здраве. 
За повече информация относно това къде може да изхвърлите своята из-
ползвана електроника, моля свържете се с местната община или магазина,
от който сте купили продукта.

PHILIPS програма за рециклиране

PHILIPS насърчава своите клиенти да рециклират използваната си елек-
троника, тонери и възобновяеми батерии. За повече информация относно
програмата за рециклиране, посетете: 
https://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html


