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Jeg gjør deg berømt
Philips Presenter gir deg trygghet og kontroll til å nå frem til publikummet som en dyktig
presentatør. Med brukervennlig bevegelseskontroll fungerer det som en mus i luften, slik
at presentasjonene dine alltid ser profesjonelle ut.
Veldig enkelt
• Nano-maskinvarelås som kan oppbevares
• Enkel veksling mellom presentatørmodus og musefunksjon
• Nøyaktig laserpeker
• Batteriindikator holder deg informert om strømnivået
Bevegelseskontroll for full frihet
• Fungerer som en mus i luften
Koble trådløst til flere PCer
• Forstyrrelsesfri 2,4 GHz trådløs tilkobling
Reiseetui
• Veske

SNP6000/10

Presenter

Høydepunkter
Fungerer som en mus i luften

Spesifikasjoner
Enkel veksling

Tilkoblingsmuligheter

• Trådløs
• Plug-and-Play
• Grensesnitt: USB 1.1, USB 2.0

Grønne spesifikasjoner

• Lavt strømforbruk i standby-modus

Drift

• Batteritype: AAA
• Antall batterier: 2

Systemkrav

Presentatøren kan kontrollere musebevegelsene i
luften

Forstyrrelsesfri 2,4 GHz overføring

Enkel veksling mellom presentatørmodus og
musefunksjon

Nøyaktig laserpeker

Laserpeker for nøyaktig peking

Indikator for lavt batterinivå

• Mac OS: Mac OS X, versjon 10.2.8 og nyere
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows Me, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP
• USB: Ledig USB-port

Tilbehør

• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier,
Bruksanvisning
•

Produktet kobles til via en stabil trådløs løsning

Nano-maskinvarelås som kan
oppbevares

Indikatoren for lavt batterinivå lyser når det er lite
strøm igjen.

Maskinvarelåsen er liten og kan oppbevares inne i
produktet. Du kan også la maskinvarelåsen stå i USBporten.
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* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig
av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du
sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner
(ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og
bruke produktet ved romtemperatur.
* Windows-logoen er varemerke eller registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
* Mac og Mac-logoen er varemerker for Apple Inc. registrert i USA og
andre land.

