Philips
Presenter

SNP6000

Torná-lo-ei famoso
O Presenter da Philips dá-lhe confiança e controlo para cativar a sua audiência enquanto
apresentador bem sucedido. Com controlo gestual de fácil utilização, este funciona como
um rato aéreo e garante que as suas apresentações têm sempre um aspecto profissional.
Realmente fácil
• Dongle nano armazenável
• Fácil comutação entre o modo presenter e a função de rato
• Ponteiro laser preciso
• Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga
Controlo gestual para liberdade total
• Funciona como um rato aéreo
Ligação sem fios a vários PCs
• Ligação sem fios, 2,4 GHz sem interferências
Bolsa de viagem
• Bolsa
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Presenter

Destaques
Funciona como um rato aéreo

Especificações
Comutação fácil

Conectividade

• Sem fios
• Plug & Play
• Interface: USB 1.1, USB 2.0

Especificações ecológ.

• Baixo consumo em modo de standby

Potência

• Tipo de pilha: AAA
• Número de pilhas: 2

Requisitos do Sistema

O Presenter controla totalmente o movimento do
rato no ar

2,4 GHz sem interferências

Fácil comutação entre o modo presenter e a função
de rato

Ponteiro laser preciso

Ponteiro laser para indicação precisa

Indicador de bateria fraca

• Sistema Operativo Mac: Mac OS X 10.2.8 e
superior
• Sistema Operativo: Microsoft Windows 2000,
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP
• USB: Porta USB livre

Acessórios

• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, IU / Manual
do utilizador
•

O produto é ligado através de uma solução sem fios
estável

Dongle nano armazenável

O indicador de bateria fraca acende quando a carga
é baixa.

O dongle é pequeno e pode ser armazenado dentro
do produto. Também pode deixar o dongle na porta
USB - não é necessário removê-lo.
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* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da
condição da aplicação. Para optimizar a sua duração, o utilizador
deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar
auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de
volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.
* O logótipo Windows é uma marca comercial ou marca registada da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou
noutros países.
* A Mac e o logótipo Mac são marcas registadas da Apple Inc. registada
nos Estados Unidos da América e noutros países.

