Trådlös presentationsfjärrkontroll med grön
laserpekare - 27 m
Product ID: PRESREMOTEG

Med den här fjärrkontrollen kan du engagera din publik, fånga deras uppmärksamhet och styra din
presentation. Idealiskt vid presentationer i stora föreläsningssalar eller konferenscentrum.

Fånga publikens uppmärksamhet
Med presentationsenhetens inbyggda gröna laserpekare kan du styra din publiks uppmärksamhet mot
kritisk information i ditt innehåll. Perfekt för PowerPoint-presentationer, webbplatser eller alla typer av
dokument som du vill dela.
Den gröna lasern fungerar på ytor där röda lasrar inte kommer att synas. Den syns bra på en ljus
projektor eller LCD/LED HD-skärmar.
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Engagera din publik
Presentationsklienten har ett trådlöst intervall på 27 m. Det ger dig kontroll över vad som finns på
skärmen i hela rummet, och friheten att röra dig och genomföra en presentation som om du satt vid
datorn.
Du kan:
Bläddra genom dina bilder
Släcka skärmen för att helt och hållet fokusera din publiks uppmärksamhet på dig eller något annat i
rummet
Kontrollera volymen på en video

Genomföra en presentation var du än befinner dig
Fjärrkontrollen har en elegant, ergonomisk design och inkluderar de nödvändiga batterierna tillsammans
med en skyddande väska, för total portabilitet. Du kan förvara den trådlösa mottagaren inuti
presentationsfjärrkontrollen när du inte använder den så kommer fjärrkontrollen att stängas av
automatiskt.
USB-mottagaren fungerar med praktiskt taget alla Mac- och Windows-datorer. Anslut bara mottagaren till
din bärbara dator så är du redo att presentera.
PRESREMOTEG täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Kontrollera din PowerPoint-presentation med lättanvända knappar
Markera viktig information med laserpekaren
Rör dig fritt i rummet under din presentation

Features
•
•
•
•
•

Rikta din publiks uppmärksamhet till specifikt innehåll på skärmen
med hjälp av den inbyggda laserpekaren
Den tydliga gröna lasern ger bättre synlighet på projektorer och
LCD/LED HD-skärmar än traditionella röda pekare
Engagera din publik och rör dig i rummet med trådlös anslutning på
upp till 27 m.
Styr enkelt din presentation med intuitiva knapptrycksfunktioner,
ingen ytterligare programvara eller drivrutiner krävs
Presentera var du än befinner dig, fjärrkontrollen levereras med en
väska och passar snyggt inuti en laptop-väska
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Warranty

2 Years

Maximal optisk effekt

1 mW

Maximalt avstånd

27 m / 90 ft

Trådlöst band

2,4 GHz

VÅGLÄNGD

532 ± 10 Nm

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)

1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

Detta är en laserprodukt klass 2.

Indikatorer

LED-indikatorer

1 - Aktivitet (fjärrkontroll)

Miljö

Drifttemperatur

5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)

Förvaringstemperatur

5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)

Luftfuktighet

30%~80% RH

Färg

Svart

Produktbredd

1.2 in [31 mm]

Produkthöjd

1 in [2.5 cm]

Produktlängd

5.3 in [13.4 cm]

Produktvikt

1.5 oz [43 g]

Förpackningsantal

190

Fraktvikt (förpackning)

0.4 lb [0.2 kg]

Package Height

1.8 in [45 mm]

Package Length

7.5 in [19 cm]

Package Width

3.8 in [96 mm]

Ingår i paketet

1 - fjärrkontroll för presentation

Prestanda

Utseende

Förpackning

Vad det är i lådan

2 - AAA-batterier
1 - bärfodral
1 - Användarhandbok
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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