
SPOTLIGHTTM PLUS

TEKNISET TIEDOT

Sertifioinnit

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

Yhteensopivuus

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: Windows® 
7 tai uudempi, Mac OS® 10.10 tai 
uudempi
Ohjelmisto: PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, Google Slides, 
Prezi

JÄRJESTELMÄ OHJELMISTO

• Diojen selaus

• Korostus

• Ajanhallinta

• Osoitin

• Mukautettava

• Ei lepotilaa
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TUOTTEEN EDUT

INTUITIIVINEN DIOJEN SELAUS JA HALLINTA:

• 3 helposti löytyvää painiketta (seuraava, edellinen, näytön 
osoittimen hallinta) 

• edistyksellinen osoitinjärjestelmä haluttujen kohtien korostamista ja 
suurentamista varten

• osoittimen ohjaus sisällön (videoiden, linkkien) käyttämistä varten.

MUKAUTETTAVAT OMINAISUUDET:

• painikkeiden toimintojen mukauttaminen Logitechin 
esitysohjelmistossa

• älykäs ajankäytön hallintaominaisuus ja värinäpalaute.

LAAJA YHTEENSOPIVUUS:

• optimoitu Windows- ja Mac OS -käyttöjärjestelmille
• diojen perusselaus iOS- ja Android-mobiiliympäristöissä 
• yhteensopiva kaikkien yleisten esitysohjelmistojen (PowerPoint, 

Keynote, PDF, Google Slides ja Prezi) kanssa
• helppokäyttöinen USB-vastaanotin tai vähän virtaa käyttävä 
Bluetooth Smart.

NOPEA LATAUS, PITKÄ KANTAMA:

• minuutin pikalatauksella kolme tuntia esitysaikaa
• täyteen ladatun akun kesto jopa 3 kuukautta 
• 30 metrin (100 jalan) langaton kantama. 

Logitech Spotlight Plus -esityskaukosäädin asettaa pelkistetyllä 
muotokielellään ja tehokkailla toiminnoillaan uuden standardin 
esitysten hallintaan. Edistyksellisen osoitinjärjestelmän korostus- 
ja suurennustoimintojen avulla voi tehdä paljon muutakin kuin 
vain osoittaa. Selaa dioja, käytä vuorovaikutteista sisältöä ja 
hallitse ajankäyttöä – jopa 30 metrin etäisyydeltä.
Spotlight Plus -esityskaukosäätimeen sisältyy 6 kuukauden 
kokeilutilaus yrityksille tarkoitettuun Prezi-ohjelmistoon, jonka 
avulla esityksistä tulee keskusteluita.



SPOTLIGHTTM PLUS

Mukana Logitech-
esitysohjelmisto

• Yhteensopivat 
käyttöjärjestelmät: Windows 
7 ja uudemmat versiot, Mac 
Yosemite 10.10 ja uudemmat 
versiot

• Yhteensopivat 
esitysohjelmistot: Powerpoint 
2003 ja uudemmat versiot, 
Keynote, Google Slides, Adobe 
PDF, Prezi

• Asennus vaatii 
järjestelmänvalvojan oikeuksia

• Opastus/ohjeet tuotteen 
käyttöön

• Ohjelmiston päivitystuki 3 
vuoden ajan

• Käyttöoikeussopimuksen 
ehdot: LINKKI

• Automaattinen käynnistys, 
kun tietokone käynnistetään 
uudelleen tai kirjaudutaan 
uudelleen

• Automaattiset 
ohjelmistopäivitykset

• Ohjelmiston kielivaihtoehdot: 
englanti, ranska, saksa, italia, 
espanja, tanska, venäjä, suomi, 
kreikka, hollanti, norja, puola, 
portugali (Portugali), ruotsi

Ilman ohjelmistoa

• Ei korostusta (kohdevalo, 
suurennus, ympyröinti)

• Ei ajanhallintaa
• Ei Ei lepotilaa -toimintoa
• Ei painikkeiden mukauttamista 

(ei eleitä vierittämiseen, 
äänenvoimakkuuden 
säätämiseen, tyhjän näytön 
avaamiseen, panorointiin 
tai mukautettuun 
näppäinpainallukseen)

• Ei värinän voimakkuuden 
mukauttamista

• Ei ballistiikan/osoitinnopeuden 
mukauttamista

• Ei ohjeita
• Ei päivityksiä laiteohjelmistoon 

tai ohjelmistoon
• Ei osoittimen/korostuksen 

keskitystä

Takuu 3 vuotta

Mitat (k × l × s) 131,3 mm × 28,1 mm × 12,1 mm

Vastaanottimen mitat (k × l 
× s) 6,8 mm × 17,2 mm × 40,4 mm

Paino (akku mukaan lukien) 49,2 g

Vastaanottimen paino 3,3 g

Tunnistintekniikka
Kiihtyvyysanturi ja gyroskooppi, 
jotka käyttävät kolmiulotteista 
Invensense-tekniikkaa

Air-hiiri Osoittimen liikuttelu elein ja 
napsauttelu kuten hiirellä

Painikkeiden määrä 3

Merkkivalo Akun ja yhteyden merkkivalo

Akku Litiumpolymeeriakku (80 mAh)

Akun kesto

Jopa 3 kk täydellä latauksella, 1 
minuutin lataus riittää 3 tunnin 
esitykseen, akku täyteen 60 
minuutissa

Latausportti
USB-C mukana toimitettavalla 
USB-A–USB-C-kaapelilla (13 
cm)

Värit Siniharmaa

Langattoman yhteyden 
käyttöetäisyys Jopa 30 metriä (100 jalkaa)

Painikkeen odotettu 
kestävyys 1 miljoonaa napsautusta

Valmistusaine Runko anodisoitua alumiinia ja 
osat muovia

Yhteydet

USB-A-vastaanotin 2,4 Ghz:n 
Logitech-yhteyttä varten ja 
vähän energiaa käyttävä 
Bluetooth Smart -yhteys

Haptinen moottori Akun tila, kantamavaroitus, 
ajankäyttömuistutukset

Pudotustesti Kestää pudotuksen 1 metristä

Varaosia saatavilla Vastaanotin ja latausjohto
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Yksittäispakkaus Kokonaispakkaus

Osanumero 910-005166 –

Viivakoodi 5099206072138 50992060721313

Paino 199 g 0,9 kg

Pituus 7,7 cm 20,9 cm

Leveys 3,20 cm 13,7 cm

Korkeus/syvyys 20 cm 9,2 cm

Tilavuus 0,4928 m³ 2,634 m³

1 yksittäispakkaus 1 –

1 välipakkaus 0 –

1 kokonaispakkaus 4 1

1 eurolava 2 552 638

1 kontti (6 m, 20 jalkaa) 46 200 11 550

1 kontti (12 m, 40 jalkaa) 94 600 23 650

1 kontti (12 m, 40 jalkaa, HQ) 105 952 26 488


