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A Philips Presenter távvezérlő biztosítja Ön számára a kiváló prezentációkhoz szükséges 
magabiztosságot és irányítást. Mintha egy levegőben található egeret használna, a kézmozdulattal 
történő vezérlés egyszerűen biztosítja a megfelelő irányítást egy professzionális prezentációhoz.

Igazán egyszerű
• Tárolható nano dongle
• Egyszerűen váltható üzemmódok: prezentációs mód és egér funkció
• Pontos lézermutató
• Az alacsony tápfeszültség kijelzője tájékoztat a táplálás szintjéről

Kézmozdulattal történő vezérlés a teljes szabadság érdekében
• Úgy működik, akár egy levegőben mozgatható egér

Vezeték nélküli kapcsolat több számítógéphez
• Interferenciamentes, 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat

Utazótáska
• Védőtok



 Úgy működik, akár egy levegőben 
mozgatható egér

A prezentációs távirányító teljes mértékben képes az 
egér mozgását vezérelni a levegőben

Interferenciamentes 2,4 GHz

A termék egy stabil vezeték nélküli megoldással van 
csatlakoztatva.

Tárolható nano dongle

Kis méretéből adódóan a dongle a termék belsejében 
tárolható. Lehetősége van a dongle-t az USB-portban 
hagyni, anélkül, hogy el kellene távolítania azt.

Egyszerűen váltható üzemmódok

Egyszerűen váltható üzemmódok: prezentációs mód 
és egér funkció

Pontos lézermutató
Lézermutató a pontos irányíthatóságért

Az elem lemerülését jelző fény

Az alacsony tápfeszültség kijelzője kigyullad, ha a 
táplálás alacsony szintre csökken.
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Műszaki adatok
Csatlakoztathatóság
• Vezeték nélküli
• Plug & Play
• Interfész: USB 1.1, USB 2.0

Környezetvédelmi adatok
• Energiatakarékos készenléti üzemmód

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: AAA
• Elemek száma: 2

Rendszerkövetelmények
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 vagy újabb
• Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP

• USB-vel: Szabad USB port

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, IFU / 

Használati útmutató
•

* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a 
felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a 
minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a 
beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és 
szobahőmérsékleten használja a készüléket.

* A Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más 
országokban.

* A Mac és a Mac logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült 
Államokban és más országokban.
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