
SPOTLIGHTTM PLUS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πιστοποίηση

• GS

• CE

• RoHs

• FCC

• C-Tick
• VCCI

Συμβατότητα

Λειτουργικά συστήματα: Windows® 7 
ή νεότερες εκδόσεις, Mac OS® 10.10 
ή νεότερες εκδόσεις

Λογισμικό: PowerPoint®, Keynote®, 
PDF, Παρουσιάσεις Google, Prezi

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

• Πλοήγηση σε 
διαφάνειες

• Επισήμανση

• Διαχείριση χρόνου

• Δρομέας

• Δυνατότητα 
προσαρμογής

• Απενεργοποίηση 
λειτουργίας 
αναστολής
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
• 3 εύχρηστα κουμπιά για τη μετακίνηση προς τα εμπρός, προς τα πίσω και τον 

έλεγχο του δρομέα 
• Προηγμένο σύστημα δείκτη για την επισήμανση και τη μεγέθυνση περιοχών στις 

διαφάνειες
• Έλεγχος δρομέα για σύνθετη αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο (βίντεο, 

σύνδεσμοι)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ:

• Το λογισμικό παρουσιάσεων της Logitech επιτρέπει την προσαρμογή των 
ενεργειών των κουμπιών

• Έξυπνο εργαλείο παρακολούθησης για τη διαχείριση του χρόνου με σύστημα 
δόνησης

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ:

• Βελτιστοποιημένο για να λειτουργεί με Windows και Mac OS
• Βασική περιήγηση στις διαφάνειες σε πλατφόρμες κινητών συσκευών iOS και 

Android 
• Συμβατό με όλες τις κορυφαίες εφαρμογές παρουσιάσεων – PowerPoint, 

Keynote, PDF, Παρουσιάσεις Google και Prezi
• Δυνατότητα απλής σύνδεσης και λειτουργίας μέσω δέκτη USB ή Bluetooth 

Smart χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

ΓΡΗΓΟΡΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

• Φορτίστε το γρήγορα σε ένα λεπτό για τρεις ώρες χρήσης
• Η πλήρης φόρτιση διαρκεί έως και 3 μήνες 
• Εμβέλεια λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης 30 M (100 ft) 

Το τηλεχειριστήριο παρουσιάσεων Logitech Spotlight Plus θέτει ένα νέο 
πρότυπο για τον έλεγχο των παρουσιάσεων, συνδυάζοντας τη μινιμαλιστική 
σχεδίαση με τις ισχυρές λειτουργίες. Ξεπεράστε τους περιορισμούς των δεικτών 
λέιζερ, χρησιμοποιώντας ένα προηγμένο σύστημα δείκτη για την επισήμανση 
και τη μεγέθυνση περιεχομένου στην οθόνη. Περιηγηθείτε σε διαφάνειες, 
αλληλεπιδράστε με περιεχόμενο και διαχειριστείτε το χρόνο σας. Όλα αυτά από 
μια απόσταση που φτάνει έως και τα 30 μέτρα.

Το Spotlight Plus συνοδεύεται από μια δοκιμαστική έκδοση διάρκειας 6 μηνών 
του Prezi για επιχειρήσεις, του λογισμικού που μετατρέπει τις παρουσιάσεις σε 
συζητήσεις.



SPOTLIGHTTM PLUS

Με λογισμικό παρουσιάσεων 
Logitech

• Συμβατό με τα εξής λειτουργικά 
συστήματα: Windows 7 και 
νεότερες εκδόσεις, Mac Yosemite 
10.10 και νεότερες εκδόσεις

• Συμβατό λογισμικό παρουσιάσεων: 
Powerpoint 2003 και νεότερες 
εκδόσεις, Keynote, Παρουσιάσεις 
Google, Adobe PDF, Prezi

• Απαιτούνται δικαιώματα 
διαχειριστή για την εγκατάσταση

• Εισαγωγή/Οδηγός εκμάθησης για 
τη χρήση του προϊόντος

• Υποστήριξη ενημερώσεων 
λογισμικού για 3 έτη

• Προϋποθέσεις EULA: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

• Αυτόματη έναρξη κατά την 
επανεκκίνηση του υπολογιστή ή τη 
σύνδεση

• Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού

• Διαθέσιμες γλώσσες λογισμικού: 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ιταλικά, Ισπανικά, Δανικά, 
Ρωσικά, Φινλανδικά, Ελληνικά, 
Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, 
Πορτογαλικά (Πορτογαλίας), 
Σουηδικά

Χωρίς λογισμικό

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
επισήμανσης (Επισήμανση, 
μεγέθυνση, κύκλος)

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
διαχείρισης του χρόνου

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
απενεργοποίησης της λειτουργίας 
αναστολής

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
προσαρμογής των κουμπιών (δεν 
υποστηρίζονται οι χειρονομίες για 
την κύλιση, ο έλεγχος της έντασης, 
η κενή οθόνη, η μετατόπιση, 
το προσαρμοσμένο πάτημα 
πλήκτρων)

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
προσαρμογής της έντασης για τη 
δόνηση

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
προσαρμογής της επιτάχυνσης/
ταχύτητας του δείκτη

• Δεν προσφέρεται εισαγωγή

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
ενημέρωσης του υλικολογισμικού/
λογισμικού

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
κεντραρίσματος του δρομέα/της 
επισήμανσης

Εγγύηση 3 έτη

Διαστάσεις (Υ x Π x Β) 131,3 mm x 28,1 mm x 12,1 mm

Διαστάσεις του αποκλειστικού 
δέκτη (Υ x Π x Β)

6,8 mm x 17,2 mm x 40,4 mm

Βάρος (με την μπαταρία) 49,2 g

Βάρος δέκτη 3,3 g

Τεχνολογία αισθητήρα
Επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο 
που αξιοποιούν την τεχνολογία 
Invensense 3D

Air mouse
Μετακινήστε τον δρομέα με 
χειρονομίες και κλικ όπως θα 
κάνατε με ένα ποντίκι

Αριθμός κουμπιών 3

Ένδειξη LED
Ένδειξη μπαταρίας και 
συνδεσιμότητας

Μπαταρία
Μπαταρία πολυμερών λιθίου (80 
mAh)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Έως 3 μήνες με μια πλήρη φόρτιση, 
1 λεπτό φόρτισης προσφέρει 3 
ώρες παρουσίασης, η πλήρης 
φόρτιση διαρκεί 60 λεπτά

Θύρα φόρτισης

USB-C με καλώδιο USB-A σε USB-C 
(13 cm) το οποίο παρέχεται στη 
συσκευασία

Χρώματα Μπλε-γκρι

Εμβέλεια λειτουργίας ασύρματης 
σύνδεσης

Έως 30 μέτρα (100 πόδια)

Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των 
κουμπιών

1 εκατομμύριο κλικ

Υλικό
Περίβλημα από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και πλαστικά μέρη

Συνδεσιμότητα

Δέκτης USB-A με την αποκλειστική 
τεχνολογία σύνδεσης 2,4 Ghz της 
Logitech και Bluetooth Smart 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Μηχανισμός δόνησης
Κατάσταση μπαταρίας, ειδοποίηση 
εμβέλειας, υπενθυμίσεις για τη 
διαχείριση του χρόνου

Δοκιμή πτώσης Αντοχή σε πτώσεις 1 μέτρου

Διαθέσιμα ανταλλακτικά Δέκτης + καλώδιο φόρτισης
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Κύριο πακέτο Κύριο κουτί αποστολής

Κωδικός προϊόντος # 910-005166 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206072138 50992060721313

Βάρος 199 g 0,9 kg

Μήκος 7,7 cm 20,9 cm

Πλάτος 3,20 cm 13,7 cm

Ύψος/βάθος 20 cm 9,2 cm

Όγκος 0,4928 m³ 2,634 m³

1 κύριο πακέτο 1 μ/δ

1 μεσαίο πακέτο 0 μ/δ

1 κύριο κουτί αποστολής 4 1

1 ευρωπαλέτα 2.552 638

1 κοντέινερ 6 μέτρων 46.200 11.550

1 κοντέινερ 12 μέτρων 94.600 23.650

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 105.952 26.488


