
SPOTLIGHTTM PLUS

SPECIFICATIES

Certificering

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

Compatibiliteit

Besturingssysteem: Windows® 7 of 
later, Mac OS® 10.10 of later
Software: PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, Google Slides, 
Prezi

PLATFORM SOFTWARE

• Navigatie door 
dia's

• Markeren

• Tijdsbeheer

• Cursor

• Aanpasbaar

• Slaapstand uit
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PRODUCTVOORDELEN

INTUÏTIEVE DIANAVIGATIE EN BEDIENING:

• 3 eenvoudig te vinden knoppen voor vooruit, terug en besturing van de 
cursor op het scherm 

• Geavanceerd aanwijssysteem om gebieden op dia's te markeren en uit 
te vergroten

• Cursorbesturing voor geavanceerde interactie met inhoud (video's, links)

AANPASBARE FUNCTIES:

• Logitech-presentatiesoftware biedt de mogelijkheid om knopacties 
naar wens aan te passen

• Tracker voor slim tijdsbeheer met trilwaarschuwingen

UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:

• Geoptimaliseerd voor Windows en Mac OS
• Eenvoudige navigatie door dia's op mobiele iOS- en Android-

platforms 
• Compatibel met alle grote namen in presentatiesoftware waaronder 

PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides en Prezi
• USB-ontvanger: de eenvoud van plug-and-play of Bluetooth Smart, 

wat weinig vermogen verbruikt

SNEL OPLADEN, GROOT BEDIENINGSBEREIK:

• Laad snel in één minuut op voor drie uur gebruik
• Kan tot 3 maanden meegaan wanneer volledig opgeladen 
• 30 m (100 ft) draadloos bedieningsbereik 

De presentatieafstandsbediening Logitech Spotlight Plus creëert een 
nieuwe maatstaf voor presentatiebediening met een minimalistisch 
ontwerp en krachtige functionaliteit. Ga verder dan laseraanwijzers 
en gebruik het geavanceerde aanwijssysteem om gebieden op het 
scherm te markeren en uit te vergroten. Navigeer door dia's, werk 
interactief met inhoud en houd de tijd in de gaten, en dit alles van 
tot op 30 meter afstand.
Spotlight Plus wordt geleverd met een proefabonnement van 6 
maanden op Prezi for Business, de software waarmee presentaties 
worden omgetoverd tot conversaties.
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Met presentatiesoftware van 
Logitech

• Compatibel met 
besturingssysteem: Windows 7 
en hoger, Mac Yosemite 10.10 
en hoger

• Compatibele 
presentatiesoftware: 
Powerpoint 2003 en hoger, 
Keynote, Google Slides, Adobe 
PDF, Prezi

• Beheerrechten vereist voor 
installatie

• Kennismaking/tutorial over 
gebruik van het product

• 3 jaar ondersteuning met 
software-updates

• Voorwaarden van 
Gebruiksrechtovereenkomst: 
LINK

• Wordt automatisch 
ingeschakeld bij opnieuw 
opstarten van of aanmelding 
bij computer

• Automatische software-
update

• Software beschikbaar in: 
Deens, Duits, Engels, Fins, 
Frans, Grieks, Italiaans, 
Nederlands, Noors, Pools, 
Portugees (Portugal), Russisch, 
Spaans, Zweeds

Zonder software

• Geen markeerfuncties 
(schijnwerper, vergrootglas, 
omcirkelen)

• Geen tijdsbeheer
• Geen 'Slaapstand uit'
• Geen aanpassing van knoppen 

(geen bewegingen voor 
scrollen, volume regelen, leeg 
scherm weergeven, pannen, 
aangepaste toetsaanslag)

• Geen aanpassing van 
trilintensiteit

• Geen aanpassing van 
ballistiek/cursorsnelheid

• Geen productkennismaking
• Geen firmware-/software-

update
• Geen centrering van cursor/

markering

Garantie 3 jaar

Afmetingen (h x b x d) 131,3 mm X 28,1 mm X 12,1 mm

Afmetingen van bijbehorende 
ontvanger (h x b x d) 6,8 mm x 17,2 mm x 40,4 mm

Gewicht (incl. batterij) 49,2 g

Gewicht van ontvanger 3,3 g

Sensortechnologie
Versnellingsmeter en gyroscoop 
voor 3D-technologie van 
InvenSense

Een muis voor in de lucht
Verplaats de cursor met 
handbewegingen en klik zoals 
met een muis

Aantal knoppen 3

Led-indicator Indicator voor batterij en 
verbinding

Batterij Lithium-polymeerbatterij 
(80mAh)

Batterijlevensduur

Tot 3 maanden wanneer 
volledig opgeladen; 1 minuut 
opladen voor 3 uur presenteren; 
volledig opladen duurt 60 
minuten

Poort voor opladen
USB-C met meegeleverde kabel 
USB-A naar USB-C (13 cm)

Kleuren Donkergrijs

Draadloze werkingsafstand Tot 30 meter (100 ft)

Verwachte levensduur van 
knoppen 1 miljoen klikken

Materiaal
Behuizing van geanodiseerd 
aluminium en kunststof 
onderdelen

Verbinding
USB-A-ontvanger voor 2.4 Ghz 
van Logitech en Low Energy 
Bluetooth Smart

Engine voor 
trilwaarschuwingen

Batterijstatus, bereikmelding, 
herinneringen over tijdsbeheer

Valproef Bestand tegen valhoogte van 1 
meter

Reserveonderdelen 
beschikbaar Ontvanger + oplaadkabel
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Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnr. 910-005166 n.v.t.

Barcode 5099206072138 50992060721313

Gewicht 199 g 0,9 kg

Lengte 7,7 cm 20,9 cm

Breedte 3,20 cm 13,7 cm

Hoogte/diepte 20 cm 9,2 cm

Volume 0,4928 m³ 2,634 m³

1 primaire verpakking 1 NA

1 tussenverpakking 0 NA

1 hoofdverpakking 4 1

1 pallet EURO 2552 638

1 container 6,1 m (20 ft) 46200 11550

1 container 12,2 m (40 ft) 94600 23650

1 container 12,2 m (40 ft) HQ 105952 26488


