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Apresentador laser sem fios
#23649

Apresentador sem fios com laser vermelho e 5 botões para funções de PowerPoint

Características principais
• Design moderno e elegante, confortável ao toque na sua mão
• Apontador laser vermelho para focar a atenção do seu público
• 5 funções de PowerPoint (diapositivo seguinte, diapositivo

anterior, iniciar, ecrã negro e sair)
• Inclui botões para controlo do volume
• Microrrecetor USB que pode ser guardado dentro do

apresentador
• Também compatível com Keynote em macOS

O que está na caixa
• Apresentador sem fios
• Microrrecetor USB
• 1 pilha AAA
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Windows 10, 8 ou 7
• Mac Intel com macOS 10.5 (Leopard) ou posterior
• Chrome OS
• Porta USB
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All Eyes on You
Keep control of your presentation with the Trust Wadon
Wireless Presenter with a laser pointer, 5 PowerPoint buttons,
volume control, a USB micro-receiver that can be stored
inside of the presenter itself, a wireless range of 10m and
Keynote support.

Stay in Control
Thanks to the Wadon Wireless Presenter, your presentations
will go smoother than ever. The 5 main buttons will keep you
in control at all times: next slide, previous slide, start, black
screen and exit. You can adjust the volume of videos and
music and it works with multiple presentation programs,
including PowerPoint and Keynote.

Freedom of Movement
The Wadon comes included with a wireless USB
micro-receiver that you can easily store inside of the
presenter. When plugged into a PC or laptop, the wireless
range of 10 meters will give you complete freedom of
movement, while the integrated laser pointer will allow you to
point out important details of your presentation.
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GERAL
Formfactor Standard Laser pointer Laser class 2

Height of main product
(in mm)

15 mm Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm Total weight 40 g

Weight of main unit 30 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m USB receiver included True

Receiver formfactor Nano

POWER
Batteries included True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Controls Black screen button, laser

button, next / previous slide,
start / stop presentation,
volume control

Number of buttons 11

On/off button True Indicators Activity, Battery empty,
Power on/off

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint
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