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Voi face o prezentare perfectă

Dispozitivul Philips Presenter vă oferă libertate pentru a impresiona publicul. Simplu, dar 
funcţional, acesta asigură aspectul întotdeauna profesionist al prezentărilor dvs.

Extrem de ușoare
• Cheie hardware nano care poate fi stocată
• Indicator laser precis
• Indicatorul pentru baterie descărcată vă informează despre nivelul de încărcare

Conectare wireless la mai multe computere
• Conexiune wireless 2,4 GHz fără interferenţe

Husă de călătorie
• Husă



 Cheie hardware nano care poate fi 
stocată

Cheia hardware este mică și poate fi stocată în 
interiorul produsului. De asemenea, puteţi lăsa cheia 
în portul USB fără a trebui să o scoateţi.

Indicator laser precis
Indicator laser pentru indicare precisă

Avertizează la nivel scăzut de încărcare

Indicatorul pentru baterie descărcată se aprinde 
când nivelul de încărcare este scăzut.
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Repere

* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcţie 
de starea aplicaţiei. Pentru a optimiza durata de viaţă a bateriei, 
utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a 
ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), 
să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la 
temperatura camerei.

* Logo-urile Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte 
ţări.

* Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în 
Statele Unite ale Americii și în alte ţări.
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Conectivitate
• Wireless
• Plug & Play
• Interfaţă: USB 1.1, USB 2.0

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Consum redus în regim standby

Alimentare
• Tip baterie: AAA
• Număr de baterii: 1

Cerinţe sistem
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 și superior
• Sistem de operare: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP

• USB: Port USB gratuit

Accesorii
• Accesorii incluse: IFU / Manual de utilizare
•
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