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Pilot multimedialny WL3
Opis produktu    2x3 Art. Nr: WL003

Charakterystyka: Profesjonalny multimedialny wskaźnik laserowy, umożliwiający uruchomienie m.in.:, przeglądarki internetowej, okna „Mój 

komputer”. Wyposażony w funkcje „następny slajd” i „poprzedni slajd”, a także w narzędzia do powiększania i pomniejszania obrazu. Produkt 

posiada zaawansowaną technologię fal radiowych o zasięgu do 10 m. Bardzo łatwy w obsłudze – wystarczy podłączyć odbiornik do portu USB 

komputera. Pilot przechodzi w stan czuwania po 30 s bezczynności, a po naciśnięciu dowolnego przycisku – w tryb gotowości. Nie potrzebuje 

dodatkowego oprogramowania.

W zestawie: 2 baterie (AAA), odbiornik USB i etui.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pilot multimedialny WL3

2x3 Art. Nr WL003

Wymiary [mm] 125×49×27 (max 46)

Częstotliwość [GHz] 2,4

Zasięg pilota do 10 m

Zasięg lasera do 20 m

Kolor lasera czerwony

Klasa lasera 2M

Port USB USB 1.0/1.1/2.0

Napięcie [V] 2,4-3,3

Zasilanie 2 baterie AAA

Długość fali [nm] 650

Moc wyjściowa [mW] <5 mW

Wymagania systemowe Microsoft® Windows® 98/2000/XP/Vista/Windows 7

Waga (bez baterii) [g] 38

W komplecie prezenter wielofunkcyjny bezprzewodowy, 
odbiornik USB, instrukcja obsługi

Obudowa czarna matowa

Gwarancja 2 lata

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Wskaźnik laserowy może uszkodzić wzrok.
Nie kierować światła laserowego w kierunku oczu.
Wskaźnik laserowy używany niezgodnie z jego przeznaczeniem jest niebezpieczny. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Wpatrywanie się w wiązkę laserową przez przyrząd optyczny może stwarzać 
zagrożenia dla oczu. Biorąc pod uwagę powyższe, użytkownik nie powinien 
kierować wiązki w okolice gdzie takie przedmioty mogą być.!
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NIE WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ LASEROWĄ 
I NIE WYSTAWIAĆ NA JEJ DZIAŁANIE 

UŻYTKOWNIKÓW PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH!


