
SPOTLIGHT™
Fjärrkontroll för presentation

INNEHÅLL
• Presentationsenhet
• USB-mottagare
• Laddningskabel
• Påse
• Bruksanvisning
• 2 års garanti och heltäckande 

produktsupport

FUNKTIONER
• Markera och förstora på skärmen*
• Spela upp filmer och öppna länkar 

under presentationen
• Håll koll på tiden och sätt 

vibrationsalarm
• 30 meters räckvidd gör att du kan röra 

dig fritt i rummet **
• Kompatibel med Windows, Mac OS, 

PowerPoint, Keynote, pdf, Google 
Slides

Aktiverad via Logitechs presentationsapp
** Varierar beroende på miljö och användningsområde

TOPPA DIN PRESENTATION  
MED SPOTLIGHT.
Möt Spotlight.  En banbrytande fjärrkontroll för presentationer. 
Spotlight gör det möjligt för dig att enkelt styra bilderna och 
interagera med innehåll på skärmen från upp till 30 meters 
håll. Den inställningsbara timern skickar ut varningsvibrationer 
direkt till handen – och det avancerade pekarsystemet gör det 
möjligt för dig att markera och förstora fokusområden med 
perfekta detaljer ner till minsta pixel. Dessutom styr du rullning, 
panorering och volymkontroll med dina gester, och du kan vara 
säker på att dina presentationer imponerar.  En full laddning varar 
i upp till tre månader. Spotlight installeras enkelt på de flesta 
enheter och plattformar och fungerar med de flesta populära 
presentationsprogrammen. 



TEKNISKA SPECIFIKATIONER
• Produktens dimensioner  

(höjd x bredd x djup):  
12,1 mm x 28,1 mm x 131,3 mm

• Vikt (inklusive batteri): 49,2 g
• Mottagarens mått  

(höjd x bredd x djup):  
6,8 mm x 17,2 mm x 40,4 mm

• Vikt: 3,3 g
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PAKETSPECIFIKATIONER

Primärt paket Kolli/stor box

Vikt 199 gr 900 gr
Längd 7,7 cm 20,9000 cm
Bredd 3,2 cm 13,7 cm
Höjd/djup 20 cm 9,2 cm
Volym 0,4928 dm3 0,00263 m3

1 primärt paket 1 –
1 mellanstort paket 0 –
1 kolli/stor box 4 1
1 pall EURO 2 552 638
1 behållare 6 m (20 ft) 46 200 11 550
1 behållare 12 m (40 ft) 94 600 23 650
1 behållare 12 m (40 ft) hög kub 10 5952 26 488

PN (EAN-13) (SCC-14)

GULD 910-004862 5099206070028 50992060700219
SLATE 910-004861 5099206070011 50992060700110

Apple-exklusivt
SILVER 910-004984 097855127815 10097855127812


