Kazun Aluminium Wireless Presenter

#23333

Apresentador sem fios

Apresentador sem fios em alumínio com laser vermelho para controlar as suas apresentações

Características principais

• Design moderno ultrafino para facilitar o transporte
• Corpo em alumínio resistente e elegante, confortável ao toque
na sua mão
• 4 funções de PowerPoint (diapositivo seguinte, diapositivo
anterior, iniciar/parar, ecrã a preto)
• Bateria recarregável integrada
• Alcance sem fios extra longo até 30 m
• Microrrecetor USB que pode ser guardado dentro do
apresentador

O que está na caixa

• Apresentador sem fios

Requisitos de sistema
• Porta USB

• Microrrecetor USB

• Windows 10, 11

• Cabo de carga Micro USB

• macOS 10.15, 11, 12

• Guia do utilizador

• Chrome OS
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Kazun Aluminium Wireless Presenter
Room to roam
Think better on your feet? No problem – the Kazum wireless
presenter is fully wireless. Just connect via USB micro-receiver
and enjoy a 30m range for all those brilliant presentations
you’ve created.

Nice body
The presenter’s aluminium body is both strong and sleek,
providing durability and a professional look to any (home)
office.

Ready for a recharge
A built-in rechargeable battery is primed for hours of use
– and eliminates the need for disposables.

Feel the power
Enjoy 4 PowerPoint functions (next slide, previous slide,
start/stop, blank screen) that keep you in control as you
deliver your next jaw-dropping idea. You’ll be CEO in no time.
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Kazun Aluminium Wireless Presenter
GERAL
Ergonomic design

False

Laser pointer

Laser class 2

Connection type

Wireless

USB version

2.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

30 m

USB receiver included

True

Receiver formfactor

Mini

CONNECTIVITY

CONTROL
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, black screen
button, forward, laser
button, start / stop
presentation
True

Programmable buttons

False

Indicators

Activity, Battery

INPUT
Power source

Battery

SIZE & WEIGHT
Formfactor

Standard

Total weight

47 g

Weight of main unit

45 g

Depth of main product
(in mm)

13 mm

Width of main product
(in mm)

27 mm

Height of main product
(in mm)

133 mm

True

Marking / erasing
function

False

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

FEATURES
Power saving

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

POWER
Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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