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Nu kan alle i 
rummet og eksterne 
deltagere i mødet se 
markøren, nøjagtigt 
som tiltænkt.

PowerPointer - fjernbetjening til præsentation med virtuel 

lasermarkør er perfekt til onlinemøder med PowerPoint®-

præsentationer. Det er ikke nødvendigt at installere noget 

software for at bruge funktioner såsom virtuel lasermarkør, 

tuschpen og sort/hvid-skærmtilstande, da de allerede er 

integreret i Microsoft PowerPoint.

Funktioner inkluderer:

• PowerPoint®-integration til Windows® og macOS® 

(Adapter er nødvendig for brug med USB-C-porte. Medfølger ikke.)

• Virtuel lasermarkør og pen er synlige, når PowerPoint køres, 

selv under præsentationer via webkonference 

• Intuitive kontrolfunktioner

• Ingen software er nødvendig

• 15 meters betjeningsrækkevidde 

• Opladelig gennem mikro-USB

Produkt
Ark



Produkt
Ark

Ingen software er nødvendig

Enkelt og nemt med USB 3.0/2.0 plug-

and-play. Ingen downloads, installation, 

opdateringer eller administratorrettigheder/-

adgang påkrævet.

15 meters betjeningsrækkevidde

Trådløs modtager passer i alle USB 

3.0-/2.0-porte og giver op til 15 meters 

betjeningsrækkevidde, så du kan bevæge dig 

rundt i rummet, på scenen eller i auditoriet. 

Inkluderer AES 128-kryptering. For optimal 

trådløs rækkevidde skal du slutte modtageren 

direkte til værtspræsentationsenheden 

(f.eks. bærbar computer, desktop-pc).

Opladelig gennem mikro-USB

Du behøver aldrig købe et andet batteri. Bare 

genoplad, og så er du klar. LED-indikatorer for 

strømniveau lader dig vide, om det er tid  

til genopladning.
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PowerPoint®-integration til Windows® og 

macOS®

Bruger præsentationsfunktioner, der allerede 

er indbygget i PowerPoint, som f.eks. en 

digital lasermarkør og pen. Kompatibel med 

PowerPoint 2010 eller nyere på Windows 

og PowerPoint version 16.09 eller nyere på 

macOS. *Adapter er nødvendig for brug med 

USB-C-porte. Medfølger ikke.

Virtuel lasermarkør og pen er synlige

Kan ses samtidig på flere 

præsentationsskærme. Det er det ideelle 

præsentationsværktøj til konferencerum 

og auditorier med mere end én 

fremvisningsskærm eller til onlinemøder med 

fjernpublikum med brug af mødeværktøjer 

som f.eks. WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ og 

join.me®.

Intuitive kontrolfunktioner

Den større konkave frem-knap og den mindre 

konvekse tilbage-knap er placeret ved siden 

af hinanden, som du forventer at finde dem 

på et tastatur, hvilket sikrer, at knapperne er 

nemme at finde blot med fingrene, selv i et 

mørkt auditorium.



Systemkrav

Plug-and-play Ingen yderligere software er nødvendig

Understøttede operativsystemer  Kompatibel med Microsoft PowerPoint 2010  
eller nyere på Windows og PowerPoint Version 16.09  
eller nyere macOS*  
*Adapter er nødvendig for brug med USB-C-porte. Medfølger ikke.

Understøttet applikationssoftware  (Komplette produktfunktioner er tilgængelige) 
Microsoft PowerPoint til Windows 2010 eller nyere 
Microsoft PowerPoint til Macintosh Version 16.09 eller 
nyere

Understøttet applikationssoftware  (Kun frem- og tilbagefunktioner) 
Apple Keynote 
PDF

Tilslutningsmuligheder

Tilslutning USB-modtager, type-A

Trådløs funktionsrækkevidde Op til 15 meter

Trådløs teknologi 2,4 GHz trådløs teknologi

Markørteknologi Bevægelsesfølsom

Genopladeligt batteri  Genoplad med mikro-USB-tilslutning.  
Opladningstid på mindre end 2 timer. Maks. 
præsentationstid på 40 timer

Produktmål

Enhedsmål  Bredde: (29 mm) 
Længde: (142 mm) 
Højde: (12 mm)

Enhedsvægt (110 g)

Enhedens farve og materiale Sølvaluminium

Emballagens mål

Emballagetype Detailhandelsæske

Emballagemål   Bredde: (128mm) 
Længde: (45mm) 
Højde: (188mm)

Emballagevægt (120 g)

Pakkens indhold  Kensington PowerPointer 
Mikro-USB-opladningskabel 
Vejledning til hurtig opstart 
Garantioplysninger
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Strøm og miljø

Batteriet levetid ~40 timers præsentationstid fra fuldt opladet batteri

Driftstemperatur 10 °C – 45 °C 

Opbevaringstemperatur -10 °C ~ +35 °C

Relativ luftfugtighed 60 % ± 15 % relativ luftfugtighed

Oprindelsesland, regulatorisk og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificering og overensstemmelse FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE

Garanti 3 års begrænset garanti

Særlige noter

Flere SKU-numre med  K75241EU for EU 
detailillustrationsmateriale K75241WW for Nordamerika, ANZ, RoW i APAC
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