
CRAYON

INHOUD VAN DE DOOS
• Logitech Crayon
• Documentatie
• 3 jaar fabrieksgarantie

KENMERKEN
• Gebruikt Apple Pencil-technologie
• Palmafwijzingstechnologie
• Geen koppeling nodig
• Kindvriendelijk ontwerp
• 7 uur schrijftijd met één oplading

ONTGRENDEL DE MOGELIJKHEDEN IN HET 
KLASLOKAAL.
Crayon is een veelzijdig, pixelprecies digitaal potlood dat de manier 
waarop docenten onderwijzen en leerlingen leren vernieuwt. 
Logitech Crayon is specifiek ontworpen voor iPad (6e generatie) en 
voegt een nieuwe dimensie toe aan het onderwijs door leerlingen 
en docenten te helpen de kracht van honderden educatieve apps 
te ontgrendelen. Het potlood is gevormd om comfortabel in 
handen van allerlei maten te passen. Het kan bovendien tegen een 
stootje in een tas of bij gebruik in de lesruimte. Met valbescherming 
van 1,2 meter, duurzame, vervangbare onderdelen en een unieke, 
platte vorm die zorgt dat Logitech Crayon niet van bureaus of 
tafels rolt, is dit het perfecte leergereedschap.



Punt van Logitech Crayon:
• Kantelgevoelig voor dynamische 

lijndikte
• Palmafwijzingstechnologie negeert 

onbedoelde aanrakingen
• Punt kan beschadigd raken als je 

Logitech Crayon laat vallen en kan 
slijten bij langdurig gebruik. Als 
dit gebeurt, moet de punt worden 
vervangen om beschadiging van 
het iPad-scherm te voorkomen. 
Vervangende punten zijn te koop op: 
http://support.logitech.com/product/
crayon/spare-parts

Productinstallatie:
• Als je Logitech Crayon wilt gebruiken, 

schakel je het gewoon in en begin je 
met tekenen. Geen softwaredownloads 
of koppeling vereist.

Alleen onderwijs:
• Je kunt een onbeperkt aantal Crayons 

tegelijk verbinden. De app voor 
firmware-updates kan 8 apparaten 
tegelijk bijwerken. Een update neemt 
ongeveer 2 minuten in beslag. 
Informatie over sofware-updates, 
producttips en meer vind je op:  
https://support.logitech.com/en_us/
product/crayon/register

SYSTEEMVEREISTEN
• iOS 11.4 en hoger

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen:
• Hoogte: 163 mm 
• Breedte: 12 mm 
• Diepte: 8 mm
• Gewicht: 20 g

Bescherming: 1,2 meter valbescherming

Vermogen en verbinding:
• Lithiumbatterij
• Tot 7 uur actieve schrijftijd bij een 

volledige oplading
• Wordt na 30 minuten inactiviteit 

automatisch uitgeschakeld om de 
batterij te sparen

• Aan-uitknop moet 1 seconde worden 
ingedrukt

• Indicator voor batterijlevensduur: kort 
drukken op aan-uitknop

• Groen licht als batterij > 10%
• Rood licht als batterij < 10%
• Led knippert rood als batterijlevensduur 

< 5%
• Opladen via Lightning-kabel van iPad
• Oplaadpoort afgedekt met vervangbare 

bevestigde dop
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PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnr. 914-000046 n.v.t.
Barcode 5099206082434 (EAN-13) 50992060824311 (SCC-14)

Gewicht 23 gr 1185 gr
Lengte 3,8 cm 20,3 cm
Breedte 0,95 cm 18,6 cm
Hoogte/diepte 17,2 cm 12,4 cm
Volume 0,062 dm3 0,004 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 10 n.v.t.
1 hoofdverpakking 40 1
1 pallet EURO 12480 312
1 container 6,1 m 250560 6264
1 container 12,2 m 517680 12942
1 container 12,2 m HQ 603960 15099


