
LASER PEN
APRESENTADOR 

SEM FIO

60000043







Botões Funções

Aperte para emitir o laser; Solte o 
botão e o laser desaparecerá.

Indicador de 
atividade

Indicador de trabalho:
Pressione qualquer tecla, a luz 
indicadora acenderá os ícones 

das teclas também serão 
iluminados; 

Solte a mão, a luz indicadora 
apagará, os ícones principais 

serão apagados após 3 
segundos.

Indicador de bateria baixa:
Pressione qualquer tecla, se o 
indicador piscar rapidamente 

carregue-o.

Para subir página;
Pressione e segure para reproduzir 
/ ESC (apenas para PowerPoint).

Para descer a página;
Mantenha pressionado para 

a tela preta (apenas para 
PowerPoint).

Botão Liga/
Desliga

Mova para cima para poder ligar;
Mova para baixo para desligar.

Carregamento Carregador tipo USB.



TRANSMISSOR

Frequência 2.4 GHz

Potência de Saída 0dBm

Alcance >10 metros

Saída Máxima <1mW ou <5mW

Bateria 120mAh

Corrente 15uA

Dimensões 120*30*22mm

Peso 27g (incluindo o receptor)

CARREGADOR USB

O produto vem com bateria de lítio embutida 
e pode ser carregado por USB. O tempo de 
carregamento sugerido é de cerca de 1 hora e 
50 minutos. Durante o carregamento, o indica-
dor piscará lentamente; uma vez carregado, 
indicador permanecerá aceso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MEDIDAS DE SEGURANÇA

• Para evitar possíveis danos aos olhos, nunca 
aponte o dispositivo para as pessoas, espe-
cialmente seus rostos, ou olhe diretamente 
para o feixe de laser do dispositivo;

• Evite apontar o feixe laser do dispositivo 
usando dispositivos telescópicos, como um 
microscópio ou binóculos;

• Nunca observe o feixe de laser do disposi-
tivo usando dispositivos telescópicos, como 
um microscópio ou binóculos;

• Qualquer tentativa de desmontar, ajustar 
ou reparar o dispositivo pode resultar em 
exposição à luz do laser ou outros riscos à 
segurança.

Compatibilidade Windows e Mac

Interface USB 1.1, compatível com 
USB 2.0 e USB 3.0

Voltagem

Dimensões 24*12*5mm

Peso 2g

RECEPTOR





Para mais informações,  
entre em contato conosco:

sacrb@maxprint.com.br
SAC MAXPRINT 0800-704-3460


