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De Kensington® Ultimate Presenter™ met virtuele aanwijzer voor
televisieschermen, meerdere schermen, digitale omgevingen,

Alles aanwijzen, overal presenteren

K75233EU

Productomschrijving

De Kensington Ultimate Presenter™ met virtuele aanwijzer is een innovatief presentatiehulpmiddel dat werkt in
verschillende omgevingen en op verschillende schermen. De Ultimate Presenter is bedoeld ter ondervanging van
de tekortkomingen van traditionele laseraanwijzers, zoals heldere ledschermen of veiligheidsmaatregelen, en is
geoptimaliseerd voor gebruik in vergaderruimten met televisieschermen, tijdens onlinevergaderingen met
deelnemers op afstand, en in grote auditoriums met meerdere presentatieschermen. Aangevuld met veelzijdige
opslagmogelijkheden en de KensingtonWorks™-software, is de Ultimate Presenter het ideale
presentatiehulpmiddel voor de huidige digitale wereld. Geoptimaliseerd voor gebruik met macOS®, Windows® en
toonaangevende presentatiesoftware zoals PowerPoint®, Keynote®, Adobe® PDF en Google® Presentaties.

Features

• De draadloze presentatieafstandsbediening met digitale aanwijzer zonder laser blijft duidelijk zichtbaar op
televisieschermen of heldere ledschermen en is ideaal voor omgevingen waar laseraanwijzers niet kunnen
worden gebruikt.

• Virtuele-aanwijzertechnologie zorgt ervoor dat de aanwijzer op verschillende presentatieschermen te zien is,
waaronder traditionele projectieschermen, televisieschermen, heldere ledschermen en smartboards, ideaal voor
vergaderruimten en auditoriums met meerdere schermen.

• Compatibiliteit met onlinevergaderingen zorgt ervoor dat deelnemers op afstand de aanwijzer op hun scherm
zien wanneer ze hulpmiddelen voor onlinevergaderingen gebruiken zoals WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ of
join.me®.

• Met de KensingtonWorks™-software kunt u de grootte, vorm en snelheid van de aanwijzer aanpassen aan uw
presentatiestijl.

• Ergonomisch goedgekeurd design is comfortabel vormgegeven voor minimale polsbeweging en maximaal
comfort met 4 intuïtieve knoppen.

• 2,4 GHz-ontvanger met MicroSD-kaart biedt een draadloos bereik van maximaal 20 meter, kan worden
uitgebreid naar 32 GB aan geheugen en beschikt over een Plug & Play-gebruikerservaring. Werkelijk draadloos
bereik kan verschillen op basis van de gebruikersinstellingen en omgevingsomstandigheden.

• Geschikt voor Windows® en Mac® voor ondersteuning van PowerPoint®, Keynote®, Adobe® PDF en Google®
Presentaties

Specificaties

• Kleur Zwart

• Compatibiliteit macOS 10.12 of hoger, macOS 10.13
of hoger, macOS X 10.11, Windows
10, Windows 7, Windows 8.1

• CONNECTIVITEIT Draadloos

• Bedieningselementen Cursorbediening, Media
bediening, Presentatie
bediening, Programmeerbaar

• Eigenschappen Handig ontwerp, Opslag draadloze
USB-ontvanger

• Bereik (ft/m) 65/20

• Draadloos type 2,4 Ghz

• Navolging CE, FCC, RCM, WEEE

Productinformatie

Bruto gewicht 0.10kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 33mm
Breedte 133mm
Hoogte 203mm
Bruto gewicht 0.18kg
UPC# 5028252512091
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 163mm
Breedte 452mm
Hoogte 239mm
Bruto gewicht 1.56kg
UPC# 5028252512107
Eenheid Hoeveelheid 5

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1


