
SPOTLIGHT

Werkt met Windows®, Mac, PowerPoint®, Keynote®, Google Slides, PDF, Prezi.
Spotlight brengt onmiddellijk een verbinding tot stand via een USB-ontvanger of Bluetooth® Smart. 

Vergroten Markeren

BEREIK VAN 30 METER
Verplaats u vrij door de ruimte 
en presenteer tot op 30 meter 
afstand.

CURSORBESTURING ZOALS 
MET EEN MUIS
Gebruik de cursor op het 
scherm om video's af te 
spelen, links te openen en 
te profiteren van een scala 
aan interactiemogelijkheden. 
Werk interactief met uw 
presentatie-inhoud zonder 
een muis of trackpad te 
gebruiken.

SNEL OPLADEN
Laad snel in één minuut 
op voor drie uur gebruik. 
Spotlight blijft de hele 
presentatie lang opgeladen 
voor ijzersterke presentaties, 
zelfs in de grootste ruimtes.

SLIM TIJDSBEHEER
Spotlight herinnert u 
eraan wanneer het tijd 
is om af te ronden. Het 
presentatieapparaat trilt vijf 
minuten voor het eind van uw 
presentatie en nogmaals als 
de tijd helemaal om is. Houd 
uw presentatietijd bij en 
pas trilmeldingen aan in de 
presentatie-app van Logitech.

MARKEERFUNCTIE EN ZOOMFUNCTIE OP SCHERM
Zoom in op aandachtsgebieden zonder dat dit ten koste 
gaan van de beeldkwaliteit. Ga verder dan traditionele 
laseraanwijzers. Zichtbaar voor publiek in de vergaderruimte  
en via videovergaderen. Vestig op aantrekkelijke wijze de 
aandacht op bepaalde elementen van uw presentatie. 

Afstandsbediening voor 
presentaties

PRESENTEER ALS NOOIT TEVOREN
Met Spotlight navigeert u eenvoudig door slides en 
inhoud op het scherm tot 30 meter afstand. Met de 
aanpasbare timer kunt u het apparaat in uw hand 
laten trillen. Dankzij het geavanceerde aanwijssysteem 
kunt u de aandachtsgebieden markeren en 
uitvergroten tot de kleinste details zichtbaar zijn. 
Profiteer daarbij van handgestuurde opdrachten, zoals 
scrollen, pannen en volumebediening, en u kunt er zeker 
van zijn dat u met elke presentatie scoort.



PRODUCT R400 R700 Spotlight

Slide-navigatie Ja Ja Ja, verbeterd en onmiskenbaar

Markeren Laser niet compatibel met LCD en 
presenteren op afstand

Laser niet compatibel met LCD en 
presenteren op afstand

Virtueel (markeren op elk scherm  
en presenteren op afstand)

Tijdsbeheer Nee Handmatige, omslachtige set-up op 
hardwareapparaat

Automatische, eenvoudige  
set-up via software

Interactieve inhoud Nee, niet mogelijk om video af te spelen  
of link te openen

Nee, niet mogelijk om video af te spelen  
of link te openen

Cursorbesturing om video af te spelen  
of links te openen

Compatibiliteit Beperkt (niet compatibel met Mac, tablet  
en Google Slides)

Beperkt (niet compatibel met Mac, tablet  
en Google Slides)

Universeel (Mac, Windows, tablets  
en elke presentatiesoftware)

Aanpasbaar Nee Nee Ja (volumeregeling, scrollen, pannen  
of elke toetsaanslag)

Slaapstand uit Nee Nee Ja (slaapstand uit en geen meldingen)

Oplaadbaar Nee (2 AAA) Nee (2 AAA) Ja, met snel opladen en slim aan/uit

Bereik 10 meter 30 meter 30 meter

AANGEPASTE KNOPPEN
Kies uit vele aangepaste knoppen precies 
de juiste voor uw presentatie. Met de app 
kunt u de Spotlight-knop Volgende en 
Vorige instellen om het scherm leeg te 
maken, te scrollen met bewegingen, het 
volume aan te passen en meer. 

GEAVANCEERD AANWIJSSYSTEEM
Stel uw favoriete aanwijsmodus in de 
presentatie-app van Logitech in. Gebruik 
vergroten om op aandachtsgebieden in 
te zoomen. Gebruik markeren om een 
rond vignet te activeren waarmee het 
omliggende gebied verduisterd wordt.

SOFTWARE
De presentatiesoftware van Logitech is 
bijzonder eenvoudig en toch geavanceerd 
wanneer nodig. U kunt een timer instellen 
en de acties voor de knop bovenop en de 
knoppen Volgende en Vorige aanpassen.

AAN DE SLAG MET SPOTLIGHT 
Sluit de oplaadkabel aan en laad het 
product op voordat u het in gebruik 
neemt. Zorg dat u beheerrechten op 
uw computer heeft om de software te 
installeren.
1. Download de software op  

Logitech.com/Spotlight 
2. Installeer de software 
3. Volg de set-up 
4. Pas uw Spotlight aan in de app


