Bato Ultra Slim Wireless Presenter

#23251

Apresentador sem fios

Apresentador sem fios elegante com laser vermelho para controlar as suas apresentações

Características principais

• Design moderno ultrafino para facilitar o transporte
• Formato requintado que sabe bem ter nas mãos
• 3 funções de PowerPoint (diapositivo seguinte, diapositivo
anterior, iniciar/parar)
• Alcance sem fios até 15 m
• Microrrecetor USB que pode ser guardado dentro do
apresentador
• Também é compatível com Mac (Office para Mac 2011 //
Mac-Keynote 2014 e superior)

O que está na caixa

• Apresentador sem fios

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7

• Microrrecetor USB

• Mac Intel com MacOS X 10.5 (Leopard) ou superior

• 2 pilhas AAA

• Porta USB

• Guia do utilizador
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Bato Ultra Slim Wireless Presenter
On point
With the Bato Ultra Slim Wireless Presenter, your presentation
will be on point! Its refined shape will feel good in your hand
and gives you the confidence of a smooth presentation. The
Bato is the perfect accessory to have in your bag at all times.

Slide through
The presenter includes 3 PowerPoint and slideshow functions.
In this way, you can easily start and stop your presentation or
go the next or previous slide. Connect it to any PC or laptop,
even Mac!

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 itself.
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Bato Ultra Slim Wireless Presenter
GERAL
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Laser pointer

Laser class 2

Height of main product
(in mm)

146 mm

Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

15 mm

Weight of main unit

28 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

15 m

Receiver included

True

Receiver formfactor

Nano

POWER
Batteries included

True

Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life

6 month

Power saving

False

Wireless transmission
power (mW)

30 mW

Grip type

Palm

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

False

Trackball

False

Touchpad

False

Controls

Number of buttons

4

On/off button

Backward, forward, start /
stop presentation
True

Programmable buttons

False

Indicators

Activity

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

CONTROL

INPUT
Power source

Battery

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Applications Keynote, Office, Powerpoint
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