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De perfecte presentatie

Met de Philips Presenter bereikt u uw publiek nog beter. Dit eenvoudige maar functionele 
apparaat zorgt ervoor dat al uw presentaties er professioneel uitzien.

Superhandig
• Nano-dongle met opbergmogelijkheid
• Precieze laseraanwijzer
• De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau

Draadloos op meerdere PC's aansluiten
• Draadloze verbinding van 2,4 GHz zonder storingen

Reisetui
• Etui



 Nano-dongle met opbergmogelijkheid

De kleine dongle kan in het product worden 
bewaard. U kunt de dongle ook gewoon in de USB-
poort laten zitten.

Precieze laseraanwijzer
Laseraanwijzer voor nauwkeurig aanwijzen

Indicatie 'batterij bijna leeg'

Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-
indicatie branden.
SNP3000U/10

Kenmerken

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren 
afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur 
van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te 
dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de 
ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. 
Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.

* Het Windows-logo is een handelsmerk of een geregistreerd 
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/
of andere landen.

* Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., 
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
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Connectiviteit
• Draadloos
• Plug & Play
• Interfacing: USB 1.1, USB 2.0

Ecologische specificaties
• Energiezuinige stand-bystand

Vermogen
• Batterijtype: AAA
• Aantal batterijen: 1

Systeemvereisten
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 en hoger
• Besturingssysteem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP

• USB: Vrije USB-poort

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: IFU/gebruiksaanwijzing
•
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