
Logitech Professional Presenter R700(910-003506)
Logitech Professional Presenter R700 - Afstandsbediening presentatie - RF

Dankzij deze draadloze presenter kunt u profiteren van krachtige controle voor indrukwekkende
presentaties.

Belangrijkste Selling Points

LCD-display
Bereik tot 30 meter
Intuïtieve knoppen voor diavoorstelling
Draadloze plug-and-play ontvanger

Kenmerken product

LCD-display
Houd de tijd en het draadloze bereik in de gaten via het lcd-display en de trilwaarschuwingen. U blijft zich op uw presentatie concentreren en
niet op de klok.
Bereik tot 30 meter
Nu kunt u zich vrij door de kamer bewegen en u onder het publiek begeven om meer indruk te maken. Een indicator voor het
ontvangstniveau zorgt ervoor dat u niet te ver wegloopt.
Intuïtieve knoppen voor diavoorstelling
De knoppen zijn gemakkelijk op de tast te vinden. En dankzij de gestroomlijnde vorm ligt de presenter lekker in uw hand. U behoudt de
controle van de eerste tot de laatste dia.
Draadloze plug-and-play ontvanger
U hoeft geen software te installeren. Sluit de ontvanger gewoon aan op een USB-poort om te beginnen. En wanneer uw presentatie
afgelopen is,kunt u de ontvanger opbergen in de presenter.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Logitech Professional Presenter R700 afstandsbediening presentatie

Type apparaat Afstandsbediening presentatie

Afmetingen (BxDxH) 3.8 cm x 13.4 cm x 2.8 cm

Gewicht 71 g

Verbindingstechnologie Radio

Ondersteunde apparaten Personal computer

Max. gebruiksafstand 30 m

Batterij Standaard - AAA-type

Garantie van de fabrikant 3 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Afstandsbediening presentatie

Breedte 3.8 cm

Diepte 13.4 cm

Hoogte 2.8 cm

Gewicht 71 g



Verbindingstechnologie Radio

Ondersteunde apparaten Personal computer

Max. gebruiksafstand 30 m

Voorzieningen Indicator batterijniveau,LCD-display,standaard
laseraanwijzer,trillingswaarschuwing,timer

Systeemvereisten

Besturingssysteem MS Windows XP,MS Windows 7,MS Windows Vista,Windows 8,Windows RT

Diversen

Meegeleverde accessoires Draagkoffer,2 AAA batterijen,draadloze ontvanger

Stroom

Batterij Standaard - AAA-type

Aantal inbegrepen 2

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 3 jaar

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


