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Dokonale prezentuji
Philips Presenter nabízí svobodu oslovení vašeho publika. Je jednoduchý, ale funkční a
zajišťuje, že budou vaše prezentace vždy vypadat profesionálně.
Skutečně jednoduché
• Nano dongle s možností uložení
• Přesné laserové ukazovátko
• Indikátor vybité baterie poskytuje průběžné informace o úrovni nabití
Bezdrátové připojení k několika počítačům
• Bezdrátové připojení na frekvenci 2,4 GHz bez rušení
Cestovní pouzdro
• Pouzdro
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Specifikace
Možnosti připojení

• Bezdrátové provedení: Ano
• Standard Plug & Play: Ano
• Rozhraní: USB 1.1, USB 2.0

Přednosti
Systémové požadavky

• Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano

• operační systém Mac OS: Mac OS X verze 10.2.8 a
novější
• Operační systém: Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP
• USB: Volný port rozhraní USB

Spotřeba

Příslušenství

Ekologické specifikace

• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 1

Nano dongle s možností uložení

• Dodávané příslušenství: Návod k obsluze
•

Dongle je malý, takže jej lze uložit do výrobku. Je
možné jej také ponechat v USB portu, není třeba jej
vyjímat.

Přesné laserové ukazovátko

Laserové ukazovátko pro přesné ukazování

Varování při vybité baterii

Indikátor vybité baterie se rozsvítí, je-li baterie vybitá
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* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách
použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením
podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek
(nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední
úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.
* Logo Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a
dalších zemích.
* Mac a logo Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích..

