
SPOTLIGHTTM PLUS

SPECIFIKATIONER

Certificering

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

Kompatibilitet

OPERATIVSYSTEM: Windows® 7 eller 
nyere, Mac OS® 10.10 eller nyere
Software: PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, Google Slides, 
Prezi

PLATFORM SOFTWARE

• Navigering 
mellem sider

• Markering

• Tidsadministration

• Markør

• Kan tilpasses

• Går ikke i dvale

PLATFORM SOFTWARE

• Navigering 
mellem sider

• Markering

• Tidsadministration

• Markør

• Kan tilpasses

• Går ikke i dvale

PRODUKTFORDELE

INTUITIVT SKIFT MELLEM OG KONTROL AF DIAS:

• De tre knapper til at gå frem og tilbage eller til at styre markøren på 
skærmen med er nemme at finde 

• Det avancerede markørsystem kan fremhæve og forstørre områder på 
dias

• Markørstyringen giver mulighed for avanceret interaktion med indholdet 
i præsentationen, f.eks. videoer og links

FUNKTIONER SOM KAN TILPASSES:

• Du kan tilpasse kontrolknappernes funktioner i Logitech-softwaren 
til præsentationer

• Smart tidsadministration med vibrationsmeddelelser

UNIVERSEL KOMPATIBILITET:

• Optimeret til Windows og Mac OS
• Grundlæggende navigering i dias på mobilplatformene iOS og 

Android 
• Kompatibel med førende præsentationssoftware – PowerPoint, 

Keynote, PDF, Google Slide og Prezi
• Enkel plug-and-play-funktionalitet via USB-modtager eller 

energibesparende Bluetooth Smart

HURTIG OPLADNING, STOR RÆKKEVIDDE:

• Den kan oplades hurtigt så du på ét minut kan få tre timers brug
• Kan holde op til 3 måneder med en fuld opladning 
• Trådløs rækkevidde på 30 meter (100 ft) 

Logitech Spotlight Plus-fjernbetjeningen til præsentationer sætter 
nye standarder for præsentationsudstyr takket være det 
minimalistiske design og dens mange funktioner. Udover 
laserpegepinden kan du også bruge de avancerede funktioner til at 
fremhæve og forstørre indhold på skærmen. Du kan være helt op til 
30 meter væk og stadig navigere gennem dine dias, interagere med 
indholdet og holde styr på tiden.
Der følger en 6-måneders prøveperiode til Prezi med Spotlight Plus – 
så du kan tage dine præsentationer op på et interaktivt niveau.



SPOTLIGHTTM PLUS

Med Logitech Presentation-
software

• Kompatibel med disse 
operativsystemer: Windows 7 
eller nyere, Mac Yosemite 10.10 
eller nyere

• Kompatibel 
præsentationssoftware: 
Powerpoint 2003 og nyere, 
Keynote, Google Slides, Adobe 
PDF, Prezi

• Installation kræver 
administratorrettigheder

• Vejledning i brug af produktet
• Understøtter 

softwareopdatering i 3 år
• Slutbrugerlicensaftale: LINK
• Lyden starter når computeren 

genstarter eller når der logges 
på

• Automatisk 
softwareopdatering

• Softwaren fås på disse sprog: 
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, 
spansk, dansk, russisk, finsk, 
græsk, hollandsk, norsk, polsk, 
portugisisk (Portugal), svensk

Uden software

• Ingen markering (Spotlight, 
Forstør, Cirkel)

• Ingen tidsadministration
• Enheden går i dvale
• Knapper kan ikke tilpasses 

med f.eks. håndbevægelser, 
lydstyrke, tom skærm, 
panorering eller tilpasset 
tasteanslag

• Intensiteten på vibration kan 
ikke tilpasses

• Musens og markørens 
hastighed kan ikke tilpasses

• Der er ingen introducerende 
vejledning

• Ingen firmware- eller 
softwareopdatering

• Ingen centrering af markør 
eller markering

Garanti 3 år

Mål (H x B x D) 131,3 mm X 28,1 mm X 12,1 mm

Propriety-modtagerens mål 
(H x B x D) 6,8 mm x 17,2 mm x 40,4 mm

Vægt (inkl. batteri) 49,2 g

Modtagerens vægt 3,3 g

Sensorteknologi Accelerometer og gyroskop 
med Invensense 3D-teknologi

Frihåndsmus
Flyt markøren med dine 
håndbevægelser, og klik som 
på en mus

Antal knapper 3

LED-indikator Batteri- og 
forbindelsesindikator

Batterihus Litium-polymer batteri (80 
mAh)

Batterilevetid

Op til 3 måneder på en 
fuld opladning der tager 60 
minutter. 1 minuts opladning 
giver 3 timers brug

Stik til oplader
USB-C med det medfølgende 
kabel USB-A til USB-C (13 cm)

Farver Slate

Rækkevidde for trådløs 
betjening Op til 30 meter (100 ft)

Knappernes forventede 
levetid 1 mio. tryk

Materiale Anodiseret aluminium og 
plastik

Tilslutning

USB-A-modtager til 2,4-
Ghz Logitech Proprietary og 
energibesparende Bluetooth 
Smart

Haptisk maskine
Batteristatus, 
rækkeviddealarm, meddelelser 
om tidsadministration

Faldprøve Kan holde til fald fra 1 m

Reservedele kan købes Modtager + opladerkabel
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Primær pakke Multipakke

Produktnummer 910-005166 ikke relevant

Stregkode 5099206072138 50992060721313

Vægt 199g 0,9kg

Længde 7,7 cm 20,9 cm

Bredde 3,20 cm 13,7 cm

Højde/dybde 20 cm 9,2 cm

Rumfang 0,4928 m³ 2,634 m³

1 primær pakke 1 ikke relevant

1 mellempakke 0 ikke relevant

1 multipakke 4 1

1 europalle 2552 638

1 6-meters (20 ft) container 46200 11550

1 12-meters container 94600 23650

1 12-meters container, High Cube 105952 26488


