
Presentatie afstandsbediening - draadloos
presenteren - 27 m
Product ID: PRESREMOTE

De presentatie-afstandsbediening helpt u naadloze presentaties te geven door intuïtieve navigatie en een
laserpen in één compacte unit te combineren.

Houd de aandacht van uw publiek vast

Als u tijdens het geven van een presentatie achter uw computer blijft staan, is dat niet de meest
effectieve manier om de aandacht van uw publiek te behouden.

Met een draadloos bereik van 27 m geeft deze presentatieklikker u volledige controle op wat op uw
scherm te zien is, en krijgt u de vrijheid om in de ruimte te bewegen terwijl u uw presentatie bedient alsof
u bij uw computer staat. Dit is ideaal voor presentaties in grote collegezalen of conferentiecentra.
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Richt de aandacht op specifieke informatie

Met de geïntegreerde laserpen kunt u de aandacht van uw publiek richten op belangrijke informatie in uw
presentatie. De pointer is perfect voor PowerPoint®-presentaties, websites of andere documenten die u
met uw publiek wilt delen.

Wees voorbereid om te reizen, inclusief alles wat u daarvoor nodig hebt

De afstandsbediening heeft een slank, ergonomisch design en wordt samen met de benodigde batterijen
en een opberghoes geleverd, voor ultieme mobiliteit. U kunt de draadloze ontvanger in de presentatie-
afstandsbediening opbergen, als u deze niet gebruikt. De USB ontvanger wordt ondersteund door
generieke HID-stuurprogramma's zodat de afstandsbediening gegarandeerd werkt met vrijwel elke Mac of
Windows® computer.

De PRESREMOTE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Bedien uw PowerPoint-presentatie intuïtief met gebruiksvriendelijke
knoppen

• Wijs precies op belangrijke informatie zoals belangrijke statistieken
of marktonderzoek met de laserpen

• Beweeg vrij in de ruimte tijdens uw presentatie

Eigenschappen

• Beweeg tijdens het presenteren met vertrouwen door de
presentatieruimte met een draadloos bereik tot 27 m

• Bedien uw presentatie met gemak met de intuïtieve drukknoppen,
zonder dat extra software of stuurprogramma's vereist zijn

• Richt de aandacht van uw publiek met een geïntegreerde laserpen
• Ergonomisch design
• Inclusief beschermende opberghoes
• Inclusief batterijen (2 x AAA)
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Warranty 2 Years

Prestaties Algemene specificaties 650+20 mm

1 mW

Max. afstand 27 m / 90 ft

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Dit is een klasse 2 laserproduct

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)

Opslagtemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)

Vochtigheid 30%~80% RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 31 mm [1.2 in]

Gewicht product 120 g [4.2 oz]

Hoogte product 66 mm [2.6 in]

Lengte product 134 mm [5.3 in]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 120 g [4.2 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - presentatie-afstandsbediening

2 - AAA-batterijen

1 - beschermende hoes

1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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