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Savant

Indicador laser
vermelho

Apresentador sem fios

Impressione seu público,
concentrando-se no que importa …
Sinta-se confiante toda vez que projetar uma
apresentação de slides ou uma apresentação
em PowerPoint com o apresentador sem fio
portátil KPP-015 da Klip Xtreme. Este poderoso
dispositivo possui um design moderno e
ergonômico para caber confortavelmente na
palma da sua mão. O apresentador chamará a
atenção do público para o que é importante
enquanto você percorre pela sala com
facilidade. Seu raio laser vermelho é forte não
importando qual seja o pano de fundo da
apresentação, com praticamente nenhum
atraso ou interferência em um alcance de até
100 m. Uma de suas características distintas é
que ele é equipado com uma bateria
recarregável de polímero de lítio, tornando este
dispositivo realmente econômico e
ecologicamente correto. O apresentador
também possui um visor LCD e um receptor
USB, que adicionam funcionalidade e
compatibilidade.

Destaques
• Equipado com um display LCD para indicação de
nível de bateria, do modo sem fio, bem como
cronômetro/relógio e status de contagem regressiva
do alarme vibratório
• Possui um teclado de silicone com botões para
avançar, regressar, tela principal, e botões
do indicador
• Vem com uma bateria recarregável de polímero de
lítio de 300mAh
• Compatível com o Windows® 2003, XP, Vista, 7/8/10
e acima. Também compatível com Mac OS, Linux e
Android (com certas limitações)
• 2.4 Ghz RF com controle de 360 graus e a liberdade
de ser utilizado sem fios a uma distância de até
100 metros
• Entra automaticamente em modo de espera
quando não estiver em uso para economizar bateria
• Receptor USB 3.0 embutido
• Configuração plug and play; não é necessário um
driver de software
• Cumpre com os padrões de segurança dos lasers,
pois suporta menos de 1mW de potência

Visor LCD

Configuração
Plug & Play

Cronômetro e
contagem regressiva
com alarme vibratório

Especificações técnicas
Dispositivo
Tipo
Tecnologia
Alcance do laser
Categoria do laser
Potência de saída máxima do laser
Tensão de funcionamento
Compatibilidade do sistema
operacional
Conectividade
Tipo de conexão
Radiofrequência sem fio
Alcance sem fio
Receptor USB
Versão
Tensão de funcionamento
Bateria
Tipo
Método de carregamento
Especificações
Dimensões do produto (LxWxD)
Peso
Características destacadas
Visor
Garantia

Apresentador sem fio
Radiofrequência (RF)
Cerca de 200m
Classe II
<1mW
3,6-4,2VCC
Windows 2003, 7/8/10, XP, Vista (totalmente compatível)
Mac OS, sistemas operacionais da Linux e Android
(com certas limitações)
Sem fio
2.4GHz
100m
Suporta as seguintes versões USB: 1.1, 2.0, 3.0
4,5-5,5VCC
Bateria do li-polímero 300mAh
Micro-USB
12,6 x 4 x 2,7cm
38g
Visor LCD com cronômetro, relógio e função
de alarme em forma de vibração silenciosa
Um ano
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KlipXtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
Qualquer menção é somente com o propósito de identificação, e, portanto, não deve ser considerada como um questionamento a qualquer
outro direito inerente a determinada marca. Fabricado na China.
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