
SPOTLIGHTTM PLUS

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty

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

Zgodność

System operacyjny: Windows® 7 lub 
nowszy, Mac OS® 10.10 lub nowszy
Oprogramowanie: PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, prezentacje 
Google, Prezi

PLATFORMA OPROGRAMOWANIE

• Nawigacja po 
slajdach

• Wyróżnianie

• Zarządzanie 
czasem

• Kursor

• Konfiguracja

• Nie usypiaj

PLATFORMA OPROGRAMOWANIE

• Boczne 
sterowanie

• Wyróżnianie

• Zarządzanie 
czasem

• Kursor

• Konfiguracja

• Nie usypiaj

ZALETY PRODUKTU
INTUICYJNE PRZYCISKI STEROWANIA POKAZEM 
SLAJDÓW:
• 3 Łatwe do znalezienia przyciski do przechodzenia do przodu, do 

tyłu i do sterowania kursorem ekranowym 
• Zaawansowany system wskazywania, aby podświetlać i powiększać 

obszary na ekranie
• Sterowanie kursorem dla zaawansowanej interakcji z zawartością (filmy 

wideo, łącza)

KONFIGUROWALNE FUNKCJE:

• Oprogramowanie do prezentacji Logitech pozwala na 
konfigurowanie działania przycisków

• Inteligentne zarządzanie czasem z powiadomieniami wibracyjnymi

UNIWERSALNA ZGODNOŚĆ:

• Zoptymalizowany do pracy z systemami operacyjnymi Windows 
i MAC

• Podstawowe nawigacja po slajdach na platformy mobilne iOS 
i Android 

• Zgodność z każdym wiodącym oprogramowaniem prezentacyjnym - 
PowerPoint, Keynote, PDF, prezentacje Google i Prezi

• Odbiornik USB - prostota połączenie typu „plug and play” lub 
standard Bluetooth Smart o niskim zużyciu energii

SZYBKIE ŁADOWANIE, OGROMNY ZASIĘG DZIAŁANIA:

• Szybkie ładowanie w jedną minutę dla trzech godzin działania
• Pełne ładowanie wystarcza na nawet 3 miesiące 
• 30 m (100 stóp) bezprzewodowego zasięgu działania 

Pilot do prezentacji Logitech Spotlight Plus ustanawia zupełnie nowy 
standard sterowania prezentacją, łącząc minimalistyczny wygląd 
i ogromne możliwości. Wykrocz poza granice zwykłych wskaźników 
laserowych - użyj zaawansowanego systemu wskazywania, aby 
podświetlać i powiększać na ekranie. Poruszaj się po slajdach, miej kontakt 
z zawartością i zarządzaj czasem - wszystko to możesz robić z odległości 
nawet 30 metrów.
Pilot do prezentacji Spotlight Plus zawiera 6-miesięczną biznesową wersję 
próbną oprogramowania Prezi, które zamienia prezentacje w konwersacje.



SPOTLIGHTTM PLUS

Z oprogramowaniem 
prezentacyjnym Logitech 
Presentation

• Zgodność z systemami 
operacyjnymi: Windows 7 lub 
nowszy, Mac Yosemite 10.10 lub 
nowszy

• Kompatybilne 
oprogramowanie 
prezentacyjne Logitech 
Presentation: Powerpoint 2003 
i nowszy, Keynote, prezentacje 
Google, Adobe PDF, Prezi

• Wymaga uprawnień 
administratora do instalacji

• Wdrożenie/przewodnik 
użytkowania produktu

• 3 lata wsparcia aktualizacji 
oprogramowania

• Warunki EULA: ŁĄCZE
• Automatyczne uruchamianie 

po ponownym uruchomieniu 
komputera lub zalogowaniu

• Automatyczna aktualizacja 
oprogramowania

• Dostępne języki 
oprogramowania: Angielski, 
francuski, niemiecki, włoski, 
hiszpański, duński, rosyjski, 
fiński, grecki, holenderski, 
norweski, polski, portugalski 
(Portugalia), szwedzki

Bez oprogramowania

• Brak wyróżniania 
(podświetlanie, powiększanie, 
okrągła winieta)

• Brak zarządzania czasem
• Brak funkcji „Bez usypiania”
• Brak dostosowania przycisków 

(brak możliwości używania 
gestów do przewijania, 
sterowania głośnością, 
czyszczenia ekranu, szalki, 
dostosowywania sekwencji 
klawiszy)

• Brak dostosowania 
intensywności wibracji

• Brak dostosowania prędkości 
kursora

• Brak wdrożenia
• Brak aktualizacji sprzętu/

oprogramowania
• Brak centrowania kursora/

wyróżnienia

Gwarancja 3 lata

Wymiary (W x S x G) 131,3 mm x 28,1 mm x 12,1 mm

Wymiary odbiornika (W x S x 
G) 6,8 mm x 17,2 mm x 40,4 mm

Waga (z baterią) 49,2 g

Waga odbiornika 3,3 g

Technologia czujnika
Akcelerometr i żyroskop 
wykorzystujące technologię 3D 
Invensense

Funkcja myszy Poruszaj kursorem za pomocą 
gestów i klikaj jak myszą

Liczba przycisków 3

Wskaźnik LED Wskaźnik stanu baterii 
i łączności

Akumulator Bateria litowo-polimerowa (80 
mAh) 

Żywotność baterii

Do 3 miesięcy po pełnym 
naładowaniu, 1 minuta 
zapewnia 3 godziny prezentacji, 
60 minut dla pełnego 
naładowania

Port ładowania
Port USB typu C z dołączonym 
kablem USB typu A do USB typu 
C (13 cm)

Kolory Ciemnoszary

Bezprzewodowy zasięg 
działania Do 30 metrów (100 stóp)

Długość życia przycisków 1 mln kliknięć

Materiały
Anodyzowana obudowa 
z aluminium i plastikowe 
elementy

Łączność

Odbiornik USB-A dla połączenia 
bezprzewodowego 2,4 GHz 
Logitech Proprietary oraz 
standard Bluetooth Smart 
o niskim zużyciu energii

Mechanizm dotykowy
Przypomnienia dotyczące 
stanu baterii, zakresu alarmu, 
zarządzania czasem

Próba spadowa Wytrzymałość do 1 mln 
upuszczeń

Dostępne części zamienne Odbiornik + kabel do ładowania



SPOTLIGHTTM PLUS

© 2017 Logitech. Logitech, Logi i inne znaki firmy Logitech są własnością firmy Logitech i mogą być zastrzeżone. Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami 
towarowymi grupy firm Microsoft. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

Pakiet podstawowy Główny karton wysyłkowy

Numer części 910-005166 Brak

Kod kreskowy 5099206072138 50992060721313

Waga 199 g 0,9 kg

Długość 7,7 cm 20,9 cm

Szerokość 3,20 cm 13,7 cm

Wysokość/głębokość 20 cm 9,2 cm

Objętość 0,4928 m³ 2,634 m³

1 pakiet podstawowy 1 brak

1 pakiet pośredni 0 brak

1 główny karton wysyłkowy 4 1

1 paleta EURO 2552 638

1 kontener 6 m 46200 11550

1 kontener 12 m 94600 23650

1 kontener 12 m HQ 105952 26488


