R500

Laserafstandsbediening
voor presentaties

MOEITELOOS PRESENTEREN.
Maak kennis met de R500, een plug-en-play presentatieapparaat
waarmee u eenvoudig door dia's kunt navigeren tot maximaal 20
meter afstand van de computer.* Presenteer zonder moeite en vol
vertrouwen dankzij het onmiskenbare ontwerp
met drie knoppen van de R500, die comfortabel en stevig
in de hand ligt. Pas knoppen aan, controleer de batterijlevensduur
en stel een timer in op het scherm met de Logitech
Presentation-app. De R500 biedt plug-en-play op de meeste
apparaten, besturingssystemen en grote namen
in presentatiesoftware, waaronder Windows®, macOS, iOS,
Android™, PowerPoint®, Keynote, Google Slides™, PDF™ en Prezi™.
Sluit de R500 via een USB-ontvanger of Bluetooth® Low Energytechnologie op uw computer aan.

INHOUD VAN DE DOOS
• Afstandsbediening voor presentaties
• USB-ontvanger
• 1 AAA-batterij
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie

FUNCTIES
• Bereik van 20 meter
• Comfortabel ontwerp met zachte,

rubberen grip

• Krachtige, rode laseraanwijzer
• Gebruik de app om knoppen aan

te passen en een timer in te stellen

• Universele compatibiliteit

* Kan variëren, afhankelijk van omgevings- en computeromstandigheden

PAKKETSPECIFICATIES
Primaire verpakking
Gewicht

Hoofdverpakking

115 gr

1020 gr

Lengte

9,05 cm

30,2 cm

Breedte

3,65 cm

9,85 cm

Hoogte/diepte

24,8 cm

Volume

26,2 cm
0,007 m3

0,819 dm

3

1 primaire verpakking

1

n.v.t.

1 tussenverpakking

0

n.v.t.

1 hoofdverpakking

8

1

1440

180

1 container 20VT

28352

3544

1 container 12,2 m (40 ft)

58624

7328

1 container 12,2 m (40 ft) HQ

73280

9160

1 pallet EURO

(EAN-13)

(SCC-14)

Onderdeelnummer GRAPHITE

910-005386

5099206079045

50992060790418

Onderdeelnummer MID GREY

910-005387

5099206079052

50992060790517

SYSTEEMVEREISTEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Merkeigen Logitech-ontvanger:

• Verbindingstype: Bluetooth® Low

• USB-poort
• Windows® 10 of later, Windows® 8,

Windows® 7

Energy-technologie en draadloze
2.4GHz-verbinding

• Draadloos bereik: 20 m
• Statuslampjes (led):

• macOS X 10.12 of later

batterij en connectiviteit

• Chrome OS™

• Batterijlevensduur: 12 maanden**

• Linux 2.6+

• Laser: klasse 2-laser
• Max. uitvoer: minder dan 1 mW

Bluetooth -verbinding:
®

• Golflengte: 640 – 660 nm (rood licht)

• Bluetooth®
• Windows 10 of later, Windows 8
®

®

• macOS X 10.12 of later
• iOS 8 of later
• Android™ 5.0 of later
• Internetverbinding voor

softwaredownload

** Kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden
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