Philips
Ovládač na prezentáciu

SNP3000U

Jednoducho pripravená
prezentácia
Ovládač na prezentáciu Philips vám umožní bezprostredný kontakt s vaším publikom.
Jednoduchý a predsa funkčný – vaša prezentácia bude mať vždy profesionálnu úroveň
Skutočne jednoduché
• Odkladateľný nano adaptér
• Presné laserové ukazovadlo
• Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia
Bezdrôtové pripojenie k viacerým PC
• Bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz bez rušenia
Cestovné puzdro
• Puzdro

SNP3000U/10

Ovládač na prezentáciu

Technické údaje
Pripojiteľnosť

• Plug & Play
• Rozhrania: USB 1.1, USB 2.0

Hlavné prvky
Systémové požiadavky

• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 a novší
• Operačný systém: Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP
• USB: Voľný port USB

Príkon

Príslušenstvo

"Green" špecifikácie

• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 1

• Zahrnuté príslušenstvo: IFU/Návod na používanie

Odkladateľný nano adaptér

Tento adaptér je malý a možno ho odložiť dovnútra
zariadenia. Adaptér môžete nechať aj v porte USB,
nie je potrebné ho odstraňovať.

Presné laserové ukazovadlo

Laserové ukazovadlo na presné ukazovanie

Varuje pri nízkej úrovni nabitia

•

Indikátor slabých batérií sa rozsvieti, keď je úroveň
nabitia nízka.

Puzdro

Puzdro

Dátum vydania
2009-08-13

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Verzia: 2.1.12

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

12 NC: 8670 000 55516
EAN: 87 12581 49955 6

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť
podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.
* Logo Windows je obchodná alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
* Mac a Logo Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
registrované v USA a iných krajinách.

