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Kensington Wireless Presenter met rode laser

Professionele presentaties met volledig vertrouwen

33374EU

Productomschrijving

Met de Kensington Draadloze Presenter met rode laser hebt u controle over uw presentatie en uw publiek. Prettig
draagbaar en gebruiksvriendelijk, zodat u al uw aandacht kunt richten op het belangrijkste: uw presentatie. Met de
simpele knoppen voor volgende en vorige, aangevuld met een knop voor leeg scherm kunt u uw dia's verbergen
terwijl u ze beheert of kunt u de aandacht op uzelf vestigen in plaats van op het scherm. Draadloze technologie
met Plug en Play 2,4 GHz houdt in dat u zich geen zorgen hoeft te maken over storingen van andere apparaten of
onnodige kabels. Met de heldere rode laseraanwijzer werpt u gemakkelijk licht op uw hoofdpunten. De presenter &
afstandsbediening heeft een ergonomische vormgeving en ligt comfortabel in de handpalm.

Features

• Dankzij de rode laserpointer kunt u belangrijke punten extra onder de aandacht brenegen

• Professionele matzwarte kleur

• Geleverd met 2.4 GHz draadloze USB-ontvanger die eenvoudig in de behuizing van de presenter bewaard kan
worden

• De batterij van de USB-ontvanger wordt uitgeschakeld wanneer deze in de presenter wordt geplaatst, om te
voorkomen dat de batterij leeg raakt

• Comfortabel en eenvoudig in het gebruik met intuïtieve knoppen voor volgende, vorige, zwart scherm en laser

• Draadloos bereik tot 20 m

• USB Plug & Play

• Controle over PowerPoint® en Keynote® zonder vereiste drivers

• Pc- en Mac®-compatibel

• Batterijlampje waarschuwt wanneer batterij bijna leeg is

Specificaties

• Besturingssyste(e)m(en) macOS, Windows

• Compatibiliteit macOS X 10.11, Vista, Windows 10,
Windows 7, Windows 8, XP

• CONNECTIVITEIT Draadloos

• Bedieningselementen Presentatie bediening

• Eigenschappen Automatisch uitschakelen, Opslag
draadloze USB-ontvanger

• Laseraanwijzer Rood

• Sensor Laser

• Grootte van USB-ontvanger Standaard

Productinformatie

Diepte 45mm
Breedte 20mm
Hoogte 100mm
Bruto gewicht 0.10kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 33mm
Breedte 134mm
Hoogte 203mm
Bruto gewicht 0.19kg
UPC# 085896333746
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 358mm
Breedte 160mm
Hoogte 228mm
Bruto gewicht 1.30kg
UPC# 5028253198096
Eenheid Hoeveelheid 5

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1
Garantieperiode 24


