
SPOTLIGHTTM PLUS

TERMÉKJELLEMZŐK

Tanúsítványok

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

PLATFORM SZOFTVER

• Diavetítés-
navigáció

• Kiemelés

• Időmenedzsment

• Kurzor

• Testreszabható

• Alvás megelőzése

PLATFORM SZOFTVER

• Diavetítés-
navigáció

• Kiemelés

• Időmenedzsment

• Kurzor

• Testreszabható

• Alvás megelőzése

TERMÉKELŐNYÖK
KÖNNYEN KEZELHETŐ DIAVETÍTÉS-NAVIGÁCIÓ ÉS 
VEZÉRLÉS:
• 3 könnyen kitapintható gomb az előre- és visszaléptetéshez, 

illetve a képernyőn megjelenő kurzor vezérléséhez 
• Speciális mutatórendszer a diák egyes részeinek kiemelésére vagy 

felnagyítására
• Kurzorvezérlés a tartalommal történő fejlett interakciókért (videók, 

hivatkozások)

TESTRESZABHATÓ FUNKCIÓK:

• A Logitech bemutató szoftvere lehetővé teszi a műveletgombok 
testreszabását

• Okos időgazdálkodás rezgéses visszacsatolással

UNIVERZÁLIS KOMPATIBILITÁS:

• Windows és Mac OS rendszereken történő munkavégzésre 
optimalizálva

• Alap oldalirányú navigáció iOS és Android mobil eszközökön 
• Kompatibilis a legelterjedtebb bemutató szoftverekkel: 

PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slide és Prezi
• USB-vevőegység: a plug and play egyszerűsége vagy a Bluetooth 

Smart technológia alacsony energiafogyasztása

GYORS TÖLTÉS, ÓRIÁSI HATÓTÁVOLSÁG:

• Egy egy perces gyorstöltés három óra használatot tesz lehetővé
• Egy teljes töltéssel akár 3 hónapig is bírja 
• 30 m (100 láb) vezeték nélküli hatótávolság 

A Logitech Spotlight Plus távirányító új szintre emeli a bemutatóvezérlést 
és a minimalista designt gazdag funkcionalitással párosítja. Lépjen túl 
a lézermutatókon ezzel a fejlett mutatórendszerrel, amellyel könnyen 
kiemelheti / felnagyíthatja a lényeget a képernyőn. Navigáljon a diák 
között, alakítson ki interakciót a tartalommal és gazdálkodjon idejével – 
mindezt akár 30 méter távolságról.
A Spotlight Plus mellé egy 6 hónapos üzleti Prezi próbaverzió is jár – ez az 
a magyar fejlesztésű szoftver, amely a bemutatóit párbeszéddé alakítja.



SPOTLIGHTTM PLUS

Logitech Presentation 
szoftverrel

• Operációs rendszer 
kompatibilitás: Windows 7 és 
újabb, Mac Yosemite 10.10 és 
újabb

• Kompatibilitás bemutató 
szoftverrel: Powerpoint 2003 és 
újabb, Keynote, Google Slides, 
Adobe PDF, Prezi

• A telepítéshez rendszergazdai 
jog szükséges

• Előkészítés/OKtatóanyag 
a termék használatára 
vonatkozóan

• Szoftverfrissítési támogatás 3 
éven keresztül

• Végfelhasználói 
licencszerződés feltételek: LINK

• Automatikus indítás 
bejelentkezéskor vagy 
a számítógép újraindításakor

• Automatikus szoftverfrissítés
• A szoftverben elérhető nyelvek: 

Angol, Francia, Német, Olasz, 
Spanyol, Dán, Orosz, Finn, 
Görög, Holland, Norvég, 
Lengyel, Portugál (Portugália), 
Svéd

Szoftver nélkül

• Nincs kiemelés (Reflektorfény, 
Nagyítás, Kör)

• Nincs időgazdálkodás
• Nincs „Alvás megelőzése”
• Gombok testreszabása 

nem lehetséges (nincs 
gesztussal történő görgetés, 
hangerő-szabályozás, sötét 
képernyő, pásztázás, egyedi 
billentyűkombináció)

• A rezgéserősség nem állítható 
be

• Nem szabható személyre 
a kurzorsebesség

• Nincs előkészítés
• Nincs szoftver- és belső 

vezérlőprogram-frissítés
• Nincs kurzor- / 

kiemelésközpontosítás

Garancia 3 év

Méretek (magasság x 
szélesség x mélység) 131,3 mm × 28,1 mm × 12,1 mm

A saját vevőegység méretei 
(magasság x szélesség x 
mélység)

6,8 mm × 17,2 mm × 40,4 mm

Tömeg (akkumulátorral) 49,2 g

A vevőegység tömege 3,3 g

Érzékelő technológiája
Gyorsulásérzékelő és giroszkóp 
az Invensense 3D technológia 
alkalmazásával

Légegér
Mozgassa a kurzort 
gesztusokkal, és kattintson, 
mint egy egérrel

Gombok száma 3

LED jelzőfények Töltöttség és kapcsolat

Akkumulátor Lítium-polimer akkumulátor 
(80 mAh)

Üzemidő

Akár 3 hónap teljes 
töltöttségnél; 1 perc töltés 
3 órányi üzemidőt biztosít, 
a teljes töltés 60 percet igényel

Töltőaljzat
USB-C a mellékelt USB-A – 
USB-C kábellel (13 cm)

Színek Palaszürke

Vezeték nélküli hatótávolság Akár 30 méter (100 láb)

Gombok várható élettartama 1 millió kattintás

Anyaga Eloxált alumíniumburkolat és 
műanyag elemek

Csatlakozás

USB-A vevőegység a Logitech 
saját 2,4 Ghz-es megoldásához 
& alacsony energiafogyasztású 
Bluetooth Smart

Haptikus (rezgő) rendszer
Töltöttségi állapot, 
hatótávolságra figyelmeztetés, 
időgazdálkodási emlékeztetők

Leejtés-vizsgálat 1 méteres leejtésnek ellenáll

Rendelkezésre álló 
pótalkatrészek Vevőegység + töltőkábel
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Elsődleges csomagolás Fő szállítási csomagolás

Cikkszám 910-005166 n.a.

Vonalkód 5099206072138 50992060721313

Tömeg 199 g 0,9 kg

Hosszúság 7,7 cm 20,9 cm

Szélesség 3,20 cm 13,7 cm

Magasság/Mélység 20 cm 9,2 cm

Térfogat 0,4928 m³ 2,634 m³

1 elsődleges csomagolás 1 n.a.

1 köztes csomagolás 0 n.a.

1 fő szállítási csomagolás 4 1

1 EUR-raklap 2552 638

1 konténer 6 méter (20 láb) 46 200 11 550

1 konténer 12 méter (40 láb) 94 600 23 650

1 konténer 12 méter HQ (40 láb) 105 952 26 488


