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Apresentador sem fios com laser verde de grande luminosidade
#22658

Apresentador sem fios estilizado com laser verde de grande luminosidade para controlar as suas apresentações

Características principais
• Apontador laser verde 10 vezes mais brilhante do que o laser

vermelho
• Laser visível em todos os tipos de ecrã, incluindo TVs, monitores

e ecrãs de projeção
• 7 funções de PowerPoint (Reproduzir/Parar, Seguinte/Anterior,

Ecrã preto, Subir/Baixar o volume)
• Bateria recarregável incorporada (cabo de carga incluído)
• Formato ultrafino e pequeno, fácil de guardar
• Até 15 metros de raio de cobertura sem fios

O que está na caixa
• Apresentador
• Microrrecetor USB
• Cabo de carga Micro USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Porta USB
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Go green
The wireless presenter features a green laser pointer. Since a
green laser is 10 times brighter than a red one, it is visible on
all screens, including TVs, monitors and beamer screens. You
don’t have to walk towards the screens to point something
out anymore. In one smooth movement, your audience will
know what you’re aiming at.

Slide through
The presenter includes various PowerPoint and slideshow
functions. In this way, you can easily start and stop your
presentation or go the next or previous slide. You can also
easily change the volume of your audio or switch to a black
screen when necessary.

Always on point
Want to start your presentation? Simply plug the receiver into
a USB port and you can start scrolling through your sheets.
The wireless receiver allows you to move around freely while
presenting within a range of 15 meters. When you are
finished with your presentation, you can easily store the
receiver in the presenter. It is the perfect accessory to have in
your bag at all times.
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GERAL
Formfactor Standard Ergonomic design False

Laser pointer Laser class 2 Height of main product
(in mm)

14 mm

Width of main product
(in mm)

17 mm Depth of main product
(in mm)

135 mm

Weight of main unit 36 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 1.1

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 60 m Receiver included True

Receiver formfactor Nano

POWER
Batteries included False Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

INPUT
Power source USB

CONTROL
Left-right handed use Left-handed, right-handed Scroll wheel False

Trackball False Touchpad False

Controls Black screen button, next,
pause, play, prev, volume
control

Number of buttons 5

On/off button True Programmable buttons False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint

FEATURES
Special features Laser visible on all

screens/monitors and flat
screens , Laser range 500m ,
Press and hold "UP":
Fullscreen mode , Press and
hold "Down": Black screen
(only in fullscreen mode)
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT TOP 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT SIDE 2

PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1



Quro Wireless Laser Presenter

Data de publicação: : 07-02-2020 Número do artigo: 22658
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/22658
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439226584
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/22658/materials

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

