
SPOTLIGHTTM PLUS

PARAMETRY

Certifikace

• GS
• CE
• RoHS
• FCC
• C-Tick
• VCCI

Kompatibilita

OS: Windows® 7 nebo novější, Mac 
OS® 10.10 nebo novější
Software: PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, Google Slides, 
Prezi

PLATFORMA SOFTWARE

• Procházení snímky

• Zvýraznění

• Org. času

• Kurzor

• Přizpůsobitelné

• Zákaz režimu 
spánku

PLATFORMA SOFTWARE

• Procházení snímky

• Zvýraznění

• Org. času

• Kurzor

• Přizpůsobitelné

• Zákaz režimu 
spánku

VÝHODY PRODUKTU

INTUITIVNÍ PROCHÁZENÍ SNÍMKY A OVLÁDÁNÍ:

• 3 prakticky umístěná tlačítka pro přechod vpřed, zpět a pro 
ovládání kurzoru na obrazovce 

• Moderní systém ukazovátka pro nasvícení nebo zvětšení oblastí 
snímku

• Ovládání kurzoru pro pokročilou interakci s obsahem (videi, odkazy)

PŘIZPŮSOBITELNÉ FUNKCE:

• Software Logitech presentation umožňuje přizpůsobit funkce 
tlačítek

• Funkce inteligentního sledování času s vibrační odezvou

UNIVERZÁLNÍ KOMPATIBILITA:

• Optimalizováno pro systémy Windows a Mac OS
• Základní procházení snímky na mobilních platformách iOS 

a Android 
• Kompatibilní s nejrozšířenějším prezentačním softwarem – 

PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slide a Prezi
• Nenáročné připojení plug-and-play díky přijímači USB nebo 

připojení Bluetooth Smart s nízkou spotřebou

RYCHLÉ NABÍJENÍ, OBROVSKÝ PROVOZNÍ DOSAH:

• Rychlé nabití za jednu minutu umožní tři hodiny používání
• Úplné nabití vystačí až na 3 měsíce používání 
• Provozní dosah bezdrátového připojení 30 m (100 ft) 

Prezentační ovladač Logitech Spotlight Plus definuje zcela nový 
standard v ovládání prezentací díky kombinaci minimalistického 
provedení a výkonných funkcí. Posuňte hranice běžného laserového 
ukazovátka využitím moderního systému pro nasvícení nebo 
zvětšování na obrazovce. Procházejte snímky prezentace, pracujte 
s obsahem a mějte čas pod kontrolou – to vše na vzdálenost až  
30 metrů.
Součástí balíčku ovladače Spotlight Plus je 6měsíční zkušební verze 
aplikace Prezi for business – softwaru, jež přemění prezentace na 
konverzace.



SPOTLIGHTTM PLUS

Se SW Logitech Presentation

• Kompatibilita s OS: Windows 
7 a vyšší, Mac Yosemite 10.10 
a vyšší

• Kompatibilita s prezentačním 
SW: Powerpoint 2003 a vyšší, 
Keynote, Google Slides, Adobe 
PDF, Prezi

• Pro instalaci vyžaduje práva 
správce

• Seznámení s produktem/
výukový program na používání 
produktu

• Podpora aktualizací SW po 3 
roky

• Podmínky smlouvy EULA: LINK
• Automatické spuštění při 

restartování počítače nebo 
přihlášení

• Automatická aktualizace SW
• Dostupné jazykové verze SW: 

angličtina, francouzština, 
italština, španělština, dánština, 
ruština, finština, řečtina, 
holandština, norština, polština, 
portugalština (Portugalsko), 
švédština

Bez SW

• Bez zvýraznění (nasvícení, 
zvětšení, zakroužkování)

• Bez organizace času
• Bez funkce „Zákaz režimu 

spánku“
• Bez možnosti přizpůsobení 

tlačítek (posuv gesty, ovládání 
hlasitosti, zakrytí obrazovky, 
vodorovný posuv, vlastní 
kombinace kláves)

• Bez přizpůsobení intenzity 
vibrací

• Bez přizpůsobení setrvačnosti/
rychlosti kurzoru

• Bez seznámení s produktem
• Bez aktualizace firmwaru/

softwaru
• Bez centrování kurzoru/

zvýraznění

Záruka 3 roky

Rozměry (v x š x h) 131,3 mm x 28,1 mm x 12,1 mm

Rozměry patentovaného 
přijímače (v x š x h) 6,8 mm x 17,2 mm x 40,4 mm

Hmotnost (s baterií) 49,2 g

Hmotnost přijímače 3,3 g

Technologie senzoru
Technologie vyrovnávání 
akcelerometru a gyroskopu 
Invensense 3D

Vzdušná myš Pohybujte kurzorem pomocí 
gest a klikejte jako na myši

Počet tlačítek 3

Indikátor LED Indikátor baterie a připojení

Baterie Lithiopolymerová baterie 
(80 mAh)

Životnost baterie

Až 3 měsíce při plném nabití; 
1 minuta nabíjení umožní 3 
hodiny prezentování; plné dobití 
trvá 60 minut

Nabíjecí port
Typ USB-C pomocí dodaného 
kabelu USB-A do USB-C (13 cm)

Barvy Břidlicová

Provozní dosah bezdrátového 
připojení Až 30 metrů (100 stop)

Očekávaná životnost tlačítek 1 mil. kliknutí

Materiál Tělo z eloxovaného hliníku 
a plastové součásti

Připojení

Přijímač USB-A pro 
patentované připojení Logitech 
2,4 GHz a technologie 
Bluetooth Smart s nízkou 
spotřebou

Hmatová odezva
Upozornění na stav baterie, na 
dosažení hranice dosahu a na 
časové limity

Test pádu na zem Odolá pádu z 1 m

Dostupné náhradní díly Přijímač a nabíjecí kabel
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Základní balení Univerzální přepravní obal

Č. dílu 910-005166 Není k dispozici

Čárkový kód 5099206072138 50992060721313

Hmotnost 199 g 0,9 kg

Délka 7,7 cm 20,9 cm

Šířka 3,20 cm 13,7 cm

Výška/hloubka 20 cm 9,2 cm

Objem 0,4928 m³ 2,634 m³

1 základní balení 1 Není k dispozici

1 střední balení 0 Není k dispozici

1 univerzální přepravní obal 4 1

1 EURO paleta 2552 638

1 kontejner 6 m 46 200 11 550

1 kontejner 12 m 94 600 23 650

1 kontejner 12 m HQ 105 952 26 488


