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Den gör dig berömd

Philips Presenter ger dig tryggheten och förmågan att nå ut till publiken som en fullfjädrad 
presentatör. Med lättanvänd rörelsekontroll fungerar den som en mus i luften och ser till 
att dina presentationer alltid ser professionella ut.

Verkligen enkelt
• Lagringsbar nano-dongel
• Enkel växling mellan presentatörsläge och musfunktion
• Exakt laserpekare
• Indikatorn för svagt batteri håller dig informerad om laddningsnivån

Rörelsekontroll för fullständig frihet
• Fungerar som en mus i luften

Anslut trådlöst till flera datorer
• Störningsfri trådlös anslutning på 2,4 GHz

Resefodral
• Fodral



 Fungerar som en mus i luften

Presentatören har fullständig kontroll över musens 
rörelse i luften

Störningsfri 2,4 GHz

Produkten ansluts med en stabil trådlös anslutning

Lagringsbar nano-dongel

Dongeln är liten och kan förvaras inne i produkten. 
Du kan också lämna dongeln i USB-porten och utan 
att ta bort den.

Enkel växling

Enkel växling mellan presentatörsläge och 
musfunktion

Exakt laserpekare
Laserpekare för exakt pekfunktion

Indikator för låg batterinivå

Indikatorn för svagt batteri tänds om batteriet är 
svagt.
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Specifikationer
Anslutningar
• Trådlös
• Plug & Play
• Gränssnitt: USB 1.1, USB 2.0

Miljöpolicy
• Låg strömförbrukning i standby

Effekt
• Batterityp: AAA
• Antal batterier: 2

Systemkrav
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 eller senare
• Operativsystem: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP

• USB: Ledig USB-port

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, IFU/

Bruksanvisning
•

* Batterlivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 
på användningsförhållanden. Användaren kan optimera 
batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på 
minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på 
medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.

* Windows-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

* Mac- och Mac-logotypen är varumärken som ägs av Apple Inc. 
registrerade i USA och i andra länder.
Publiceringsdatum  
2018-03-30

Version: 5.2.5

12 NC: 8670 000 54165
EAN: 87 12581 49116 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Funktioner
Presenter

http://www.philips.com

