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Nu kunnen alle 
mensen in de 
ruimte en alle 
deelnemers de 
pointer zien, precies 
zoals bedoeld.

De PowerPointer Afstandsbediening voor Presentaties met 
virtuele laserpointer is perfect voor onlinevergaderingen en 
PowerPoint-presentaties. Er hoeft geen software te worden 
geïnstalleerd voor functies zoals de virtuele laserpointer, de 
markeerpen en de modi voor zwart en wit scherm, want die zijn 
al ingebouwd in Microsoft® PowerPoint®.

Functies zijn onder andere:

• PowerPoint®-integratie voor Windows® en macOS® 
(Adapter nodig voor gebruik met USB-C-poorten. Niet inbegrepen.)

• Virtuele laserpointer en pen zichtbaar bij PowerPoint,  
zelfs bij presentatie via webvergadering. 

• Intuïtieve besturingen

• Geen software nodig

• Bereik tot 15 meter 

• Oplaadbaar via Micro USB
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Geen software nodig

De eenvoud en het gemak van USB 3.0/2.0 
plug-and-play. Geen downloads, installaties, 
updates of beheerdersmachtigingen/toegang 
nodig.

Bereik tot 15 meter

Draadloze ontvanger past in elke USB 
3.0-/2.0-poort en biedt tot 15 meter bereik, 
dus u kunt door de ruimte of zaal of over het 
podium lopen. Bevat AES 128-versleuteling. 
Plaats de ontvanger rechtstreeks in 
het hostapparaat (bijvoorbeeld laptop, 
desktopcomputer) voor optimaal draadloos 
bereik.

Oplaadbaar via Micro USB

Een nieuwe batterij kopen is niet mee 
nodig. Gewoon opladen en aan de slag. 
Stroomindicator met ledlampje laat weten 
wanneer het tijd is om op te laden.
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PowerPoint®-integratie voor Windows® en 
macOS®

Maakt gebruik van presenter-functies die 
al ingebouwd zijn in PowerPoint, zoals een 
digitale laserpointer en pen Compatibel met 
PowerPoint 2010 of later in Windows en 
PowerPoint-versie 16.09 of later in macOS. 
*Adapter nodig voor gebruik met USB-C-
poorten. Niet inbegrepen.

Zichtbaarheid van virtuele laserpointer en pen

Op meerdere presentatieschermen tegelijk 
zichtbaar Het ideale presentatiehulpmiddel 
voor vergaderruimtes en zalen met meer 
dan één scherm of onlinevergaderingen met 
deelnemers op afstand die gebruikmaken 
van vergaderhulpmiddelen als WebEx®, 
GoToMeeting®, Skype™ en join.me®.

Intuïtieve besturingen

Grotere holle vooruit-knop en een kleinere 
bolle achteruit-knop die zich naast elkaar 
bevinden, net als op een toetsenbord, 
waardoor de knoppen eenvoudig op de tast 
worden gevonden, ook in een donkere zaal.



Systeemvereisten

Plug & Play Geen extra software nodig

Ondersteunde besturingssystemen  Compatibel met Microsoft PowerPoint 2010  
of later op Windows en PowerPoint Version 16.09  
of later macOS*  
*Adapter nodig voor gebruik met USB-C-poorten. Niet inbegrepen.

Ondersteunde toepassingssoftware   (Volledige productfuncties beschikbaar) 
Microsoft PowerPoint voor Windows 2010 of later 
Microsoft PowerPoint voor Macintosh versie 16.09 of later

Ondersteunde toepassingssoftware   (Uitsluitend Vooruit- en Terug-functie) 
Apple Keynote 
PDF

Connectiviteit

Connectiviteit Ontvanger USB Type-A

Draadloze werkafstand tot 15 meter

Draadloze technologie 2,4 GHz draadloze technologie

Pointer-technologie Bewegingsherkenning

Oplaadbare batterij  Oplaadbaar via Micro USB-verbinding.  
Oplaadtijd minder dan 2 u Max. presentatietijd 40 u

Productafmetingen

Afmetingen eenheid  Breedte: (29mm) 
Lengte: (142mm) 
Hoogte: (12mm)

Gewicht product (110 g)

Kleur en materiaal behuizing Zilver aluminium

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retaildoos

Afmetingen verpakking   Breedte: (128mm) 
Lengte: (45mm) 
Hoogte: (188mm)

Gewicht verpakking (120 g)

Inhoud verpakking  Kensington PowerPointer 
Micro USB-oplaadkabel 
Snelstartgids 
Garantiekaart

Technische  
gegevens
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Voeding en gebruiksomgeving

Accuduur ~40 u presentatietijd met volledig opgeladen batterij

Bedrijfstemperatuur 10 °C – 45 °C 

Opslagtemperatuur -10 °C – +35 °C

Relatieve luchtvochtigheid 60% ± 15%RH

Land van oorsprong, juridische vereisten en 
garantie

Land van oorsprong China

Certificering en conformiteit FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE

Garantie  3 jaar beperkte garantie

Speciale opmerkingen

Meerdere SKU's met displaymateriaal K75241EU voor EU 
 K75241WW voor Noord-Amerika, ANZ, RoW, APAC

Technische  
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