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Nu kan alla i 
rummet och på 
samtalet se pekaren, 
precis som avsett.

PowerPointer-fjärrkontroll för presentation med virtuell laserpekare 

är perfekt för onlinemöten med PowerPoint®-presentationer. Det 

finns inget behov av att installera programvara för att använda 

funktioner som virtuella laserpekare, markörpenna och svart/vita 

skärmlägen eftersom de redan är inbyggda i Microsoft PowerPoint.

Funktioner inkluderar:

• PowerPoint®-integration för Windows® och macOS® 

(adapter krävs för användning med USB-C-portar. Ingår inte.)

• Visuell laserpekare och pennsynlighet när du kör PowerPoint, 

även när den presenteras via webbkonferenser 

• Intuitiva kontroller

• Ingen programvara behövs

• 15 meter (49 fot) funktionsradie 

• Uppladdningsbar med Micro USB

Produkt
Blad



Produkt
Blad

Ingen programvara behövs

Enkelhet med USB 3.0/2.0 plug-and-play. Inga 
nedladdningar, installationer, uppdateringar 
eller administratörsrättigheter/-åtkomst 
krävs.

15 meter (49 fot) funktionsradie

Den trådlösa mottagaren passar alla USB 
3.0/2.0-portar och ger upp till 15 meter (49 
fot) funktionsradie så att du kan vandra i 
rummet, auditoriet eller på scenen. Inkluderar 
AES 128-kryptering. För optimal trådlös 
räckvidd ansluter du mottagaren direkt till 
värdpresentationsenheten (t.ex. bärbar dator, 
stationär PC).

Uppladdningsbar med Micro USB

Du behöver aldrig köpa ett annat 
batteri. Ladda bara och använd igen. 
LED-strömindikatorer låter dig veta när det är 
dags att ladda.
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PowerPoint®-integrering för Windows® och 
macOS®

Använder funktioner för presentatör som 
redan finns inbyggda i PowerPoint, som digital 
laserpekare och penna Kompatibel med 
PowerPoint 2010 eller senare på Windows 
och PowerPoint-version 16.09 eller senare på 
macOS. * Adapter krävs för användning med 
USB-C-portar. Ingår inte.

Virtuell laserpekare och pennsynlighet

Kan ses på flera presentationsskärmar 
samtidigt. Det perfekta 
presentationsverktyget för konferensrum 
och auditorier med mer än en skärm eller 
onlinemöten med fjärrgrupper med hjälp 
av verktyg för webbmöten som WebEx®, 
GoToMeeting®, Skype™ och join.me®.

Intuitiva kontroller

En större konkav framåtknapp och en 
mindre konvex bakåtknapp placeras bredvid 
varandra, precis som på ett tangentbord, 
vilket säkerställer att knappar är enkla att 
hitta endast med beröring, även i ett mörkt 
auditorium.



Systemkrav

Plug and play Ingen ytterligare programvara krävs

Operativsystem som stöds  Kompatibel med Microsoft PowerPoint 2010  
eller senare på Windows och PowerPoint-version 16.09  
eller senare macOS*  
*Adapter krävs för användning med USB-C-portar. Ingår inte.

Applikationsprogramvara som stöds  (fullständiga produktfunktioner tillgängliga) 
Microsoft PowerPoint för Windows 2010 eller senare 
Microsoft PowerPoint för Macintosh version 16.09 eller 
senare

Applikationsprogramvara som stöds  (endast framåt- och bakåtfunktioner) 
Apple Keynote 
PDF

Anslutning

Anslutning USB-mottagare Type-A

Trådlös funktionsradie Upp till 15 meter (49 fot)

Trådlös teknik 2,4 GHz trådlös teknik

Pekarteknik Rörelseavkänning

Uppladdningsbart batteri  Ladda via Micro USB-anslutning.  
Laddningstid mindre än 2 timmar. Max. presentationstid 
40 timmar

Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: (29 mm) 
Längd: (142 mm) 
Höjd: (12 mm)

Enhetens vikt (110 g)

Höljets färg och material Silver aluminium

Förpackningens mått

Typ av förpackning Detaljhandel låda

Förpackningens mått   Bredd: (128mm) 
Längd: (45mm) 
Höjd: (188mm)

Förpackningens vikt (120 g)

Förpackningens innehåll  Kensington PowerPointer 
Micro USB-laddningskabel 
Snabbstartsguide 
Garantiinsats

Tekniska  
specifikationer
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Effekt och miljöförhållanden

Batteriets livslängd ca 40 timmars presentationstid från fulladdat batteri

Driftstemperatur 10 °C–45 °C 

Förvaringstemperatur –10 °C till +35 °C

Relativ luftfuktighet 60 % ± 15 %

Ursprungsland, regelverk och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE

Garanti 3 års begränsad garanti

Särskilda anteckningar

Flera SKU:er med utföranden  K75241EU för EU 
för detaljhandeln  K75241WW för Nordamerika, ANZ, RoW för APAC

Tekniska  
specifikationer
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