
SPOTLIGHTTM PLUS

SPESIFIKASJONER

Sertifisering

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

Kompatibilitet

OS: Windows® 7 eller senere, Mac 
OS® 10.10 eller senere
Programvare: PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, Google Slides, 
Prezi

PLATTFORM PROGRAMVARE

• Sidenavigasjon

• Uthev

• Tid mgt

• Markør

• Egendefinerbar

• Ikke sov
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PRODUKTFORDELER

INTUITIV NAVIGERING OG KONTROLL AV LYSBILDER:

• 3 knapper som er enkle å finne, for fremover, bakover og for 
å kontroller markøren på skjermen 

• Avansert pekersystem for å utheve og forstørre områder på lysbilder
• Markørkontroll for avansert samspill med innhold (videoer, lenker)

EGENDEFINERBARE FUNKSJONER:

• Logitech presentasjonsprogramvare muliggjør egendefinerte 
knapphandlinger

• Smart tidsstyringssporer med vibrasjonstilbakemelding

UNIVERSELL KOMPATIBILITET:

• Optimert for å fungere med Windows og MAC OS
• Grunnleggende lysbildenavigasjon på iOS og Android-

mobilplattformer 
• Kompatibel med all ledende presentasjonsprogramvare, 

inkludert PowerPoint, Keynote, PDF, Google-lysbilder og Prezi
• USB-mottaker - plug-and-play-enkelhet eller lavenergiBluetooth 

Smart

HURTIGLADING, STORT DRIFTSOMRÅDE:

• Hurtiglading i ett minutt for tre timers bruk
• Full oppladning vareR opptil tre måneder 
• 30 M (100ft) trådløst driftsområde 

Logitech Spotlight Plus presentasjonsfjerknontroll setter en 
helt ny standard innen presentasjonskontroll, og kombinerer 
minimalistisk design med kraftig funksjonalitet. Få mer enn 
laserpeking ved bruk av det avanserte pekersystemet for 
å utheve og forstørre på skjermen. Naviger lysbildene, samspill 
med innholdet og administrer tiden din - alt fra en avstand på 
opp til 30 meter.
Spotlight Plus kommer med et 6 måneders 
bedriftsaprøvebonnement på Prezi, programvaren som gjør 
presentasjonen om til konversasjoner.



SPOTLIGHTTM PLUS

Med Logitech Presentation SW

• Kompatibel med OS: Windows 
7 og opp, Mac Yosemite 10.10 
og opp

• Kompatibel 
presentasjonsprogramvare: 
Powerpoint 2003 og opp, 
Keynote, Google Slides, Adobe 
PDF, Prezi

• Krever admin-rettigheter for 
å installere

• Veiledning for bruk av 
produktet

• Støtte for 
programvareoppdatering i 3 år

• EULA-betingelser: KOBLING
• Automatisk start når 

datamaskinen restarter eller 
ved pålogging

• Automatisk 
programvareoppdatering

• Tilgjengelig programvarespråk: 
Engelsk, fransk, tysk, italiensk, 
spansk, dansk, russisk, finsk, 
gresk, nederlandsk, norsk, 
polsk, portugisisk (Portugal), 
svensk

Uten programvare

• Ingen utheving (uthev, forstørr, 
innring)

• Ingen tidsstyring
• Ingen "Ikke sov"
• Ingen egendefinering av 

knapper (ingen bevegelse for 
å scrolle, kontrollere volum, 
tømme skjermen, panorere, 
egendefinerte tastetrykk)

• Ingen tilpasning av 
vibrasjonsintensiteten

• Ingen hastighetstilpasning av 
ballistisk/markør

• Ingen tilkobling
• Ingen fastvare- / 

porgramvareoppdatering
• Ingen markør-/

uthevingssentrering

Garanti 3 år

Dimensjoner (h x b x d) 131.3 mm x 28.1 mm x 12.1 mm

Dimensjoner på 
patentbeskyttet mottaker(h 
x b x d):

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

Vekt (inkl. batteri) 49,2 g

Mottakerens vekt 3,3 g

Sensorteknologi
Akselerometer og gyroskop 
utjevnende Invensense 
3D-teknologi

Luftmus Flytt markøren med bevegelse 
og klikk som en mus

Antall knapper 3

LED-knapper Indikator for batteri og 
tilkoblingsbarhet

Batteri Litiumpolymerbatteri (80 mAh)

Batteritid

Opp til 3 måneder på en 
full lading, 1 min gir 3 timers 
presentasjonstid, 60 min for en 
full lading

Ladekontakt
USB-C med medfølgende kabel 
USB-A til USB-C (13 cm)

Farger Slate

Trådløs driftsavstand Opp til 30 meter (100 fot)

Forventet levetid for knapper 1 M klikk

Materiale Anodisert aluminiumsdeksel og 
plastdeler

Forbindelse
USB-A-mottaker for 2,4 Ghz 
Logitech patentbeskyttet og 
lavenergi Bluetooth Smart

Haptisk motor Påminnelser om batteristatus, 
rekkeviddevarsel, tidsstyring

Falltest Tåler 1 m fall

Reservedeler tilgjengelige Mottaker - ladekabel
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Grunnpakke Hovedkasse

Del # 910-005166 Ikke relevant

Strekkode 5099206072138 50992060721313

Vekt 199g 0,9kg

Lengde 7,7 cm 20,9 cm

Bredde 3,20 cm 13,7 cm

Høyde/dybde 20 cm 9,2 cm

Volum 0,4928 m³ 2,634 m³

1 grunnpakke 1 ikke tilgjengelig

1 mellompakke 0 ikke tilgjengelig

1 hovedkasse 4 1

1 europall 2552 638

1 20-fots container 46200 11550

1 40-fots container 94600 23650

1 40-fots container HQ 105952 26488


