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Prezentačné ovládače a stylusy

Prezentačný stylus Leitz Complete
Stylus s intuitívnym ovládaním 3 tlačidlami na prepínanie snímok pre-
zentácie. Súčasťou je laserové ukazovadlo s červeným lúčom a kvalit-
né guľôčkové pero s čiernym atramentom, plug-and-play pre Windows 
a Mac bez inštalácie. USB prijímač sa ukladá do vnútra ukazovadla. Rá-
diová komunikácia až do 10 metrov. Dodávaný vrátane AAA batérie.

Obj. kód Názov Farba Dosah Cena €

3 ES6738 95 Prezentačný stylus Leitz Complete čierna 10 m 49,10

Stylus Leitz Complete 4 v 1
Stylus pre dotykové obrazovky so 4 funkciami slúži aj ako guľôčkové 
pero, laserové ukazovadlo a vreckové LED svietidlo. Mäkký silikónový 
hrot chrániaci pred poškriabaním, vysokokvalitné pero s vymieňateľ-
nou náplňou. Súčasťou balenia sú 3 batérie typu LR41.

Obj. kód Názov Farba Cena €

4 ES6414 95 Stylus Leitz Complete 4 v 1 čierna 19,60
5 ES6414 01 Stylus Leitz Complete 4 v 1 biela 19,60

Ukazovadlo Kensington so zeleným lúčom
Prezentačné zariadenie so zeleným laserovým lúčom, ovládaním uka-
zovateľa a pamäťou 4 GB. Lúč zeleného laseru je 10 × jasnejší než lúč 
červeného laseru, preto ho môžete používať na obrazovkách LED / LCD. 
Podsvietené ovládacie tlačidlá k  prechodu na  predchádzajúcu ale-
bo nasledujúcu snímku, vypnutie obrazu a aktiváciu laserového uka-
zovadla. Predĺžený bezdrôtový dosah až 45,7 m, bezdrôtové pripoje-
nie plug-and-play, pohodlný úchyt so špeciálnym tvarovaním pre dlaň. 
Kompatibilné s Windows 10, 8.1, 8 a 7 a Mac OS X. Ovládanie prezentá-
cie Keynote a PowerPoint.

Obj. kód Názov Cena €

2 KE0724 26 Prezentačné ukazovadlo Kensington so zeleným lúčom 83,90

Ukazovadlo Kensington s červeným lúčom
Diaľkový ovládač, s ktorým sa vďaka dosahu až 20 m môžete pohodlne 
pohybovať po miestnosti a pomocou laserového ukazovadla zdôraz-
ňovať dôležité body prezentácie. Po  skončení prezentácie zasuniete 
prijímač do tela prezentéra a tým ho deaktivujete, takže 2 AAA batérie 
vydržia skutočne dlho. Intuitívne tlačidlové ovládanie funkcií – nasle-
dujúca a predchádzajúca snímka, vypnutie obrazu a  laserové ukazo-
vadlo. Kompatibilné s Windows 98+, Mac OS 8.1+ a Vista.

Obj. kód Symbol Cena €

1 KE0333 74 Prezentačné ukazovadlo Kensington s červeným lúčom 59,90
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