
VIDEO COLLABORATION



ה- Logitech Rally היא מצלמת PTZ לחדרי ישיבות, המציעה פתרון וידאו איכותי, בסטנדרט גבוה 
במיוחד, לכל סוגי חדרי הישיבות; קטנים בינוניים וגדולים, כאחד. 

עם צילום באיכות 4K, מערכת הדמיה Ultra HD, זווית צילום רחבה במיוחד )עד 90°(, ומגוון תכונות 
מתקדמות, ביניהן זום דיגיטלי וטכנולוגיית Logitech Right Sigh הייחודית, תבטיח ה- Rally צילום 

חד וברור, ללא פשרות, בכל תנאי התאורה. 
ה- Logitech Rally תומכת בכל תוכנות ה- VC הקיימות, חיבור USB מהיר, קל ונוח, מכל מחשב, 

תאימות למגוון פתרונות אודיו קיימים.

RALLY

מפרט:
30fps 4K Ultra HD צילום וידאו באיכות •

X15 זום •
• שליטה מרחוק ומגוון אפשרויות התאמה אישית

• פוקוס אוטומטי
• שלט אלחוטי לשליטה מלאה מרחוק, ניתן לשמור עד 3 מצבי צילום מוגדרים מראש

PC, Mac, Chrome T1 ;תאימות לכלל מערכות ההפעלה והמחשבים •
• מגוון אפשרויות התקנה ומיקום; תלייה על גבי קיר, חיבור למסך באמצעות מתקן תלייה 

   גמיש הכלול בערכה, או מיקום על גבי השולחן 
• זיהוי ותיקון אוטומטיים של התמונה 

• שנתיים אחריות





ה-PTZ PRO מציגה יכולות וידאו מרשימות מאוד אשר נועדו לספק מענה איכותי עבור חללים גדולים 
וקבוצות גדולות. מדובר במצלמת פרימיום עם יכולות שליטה מרחוק על זום, צידוד הגבהה/הנמכה.

המצלמה אידיאלית לחדרי ישיבות גדולים, ומתחברת בקלות ובמהירות באמצעות כבל USB והיא תומכת 
 Cisco .המוכרות כך שהשימוש בה נועד להיות קל ופשוט גם עם תוכנות קיימות VC-בכל תוכנות ה
התואמות   VC-ה מתוכנות  קטן  חלק  רק  הן  ועוד   Webex, Skype for Business, Vidyo, ZOOM

.PTZ PRO2-ל
תכונה   – התמונה  בחדות  או  בפרטים  פגיעה  ללא   10 פי  התמונה  את  מגדילה  מרשימה  זום  יכולת 
קריאת  משותפת,  למידה  עיצובים,  שיתוף  שיחה,  בעת  קטנים  פרטים  בהצגת  להתמקד  המאפשרת 

מצגת מן העבר השני של השיחה ועוד.

PTZ
PRO 2

מפרט:
• שליטה מרחוק – אפשרות שליטה על המצלמה מהצד השני של השיחה

   )לתוכנות התומכות בכך(
 H.264 ייעודיות, קידוד בפורמט VC תמיכה באפליקציות – UVC 1.5 •

30fps-ב Full HD - 1920 x 1080p צילום וידאו באיכות •
X10 זום •

• זווית צילום של 900 לתמונה רחבה מהרגיל
• זווית צידוד של 2600 וזווית הגבהה של 1300

• כפתורי שליטה מלאה על גבי העמדה, כפתור HOME המחזיר את המצלמה לנקודת המוצא
• שלט אלחוטי לשליטה מלאה מרחוק, ניתן לשמור עד 3 מצבי צילום מוגדרים מראש

• פוקוס אוטומטי
• המצלמה אינה כוללת מיקרופון ורמקולים

• שנתיים אחריות
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יחד   PTZ PRO-ה מצלמת  את  משלבת  הערכה  בינוני-גדול.  בגודל  ישיבות  לחדרי  המושלם  הפתרון 
יהיו  שלך  הועידה  ששיחות  יבטיחו  אלו  כל  ומיקרופון מובנה,  רמקול  דיגיטלי,  צג  בעלת   VC עמדת עם 

אפקטיביות, איכותיות ובשליטה מלאה.
מיועדת לשיחות של עד 14 משתתפים בחדר אחד, ה-GROUP מציגה יכולות צילום מרשימות ומגוונות, 
 GROUP-יחד עם סאונד נקי וברור לכל חברי הקבוצה. עבור חדרי ישיבות גדולים במיוחד ניתן לחבר ל

כמוצר משלים, מיקרופונים נוספים.
GROUP תומכת בכל תוכנות ה-VC הקיימות ועם חיבור USB פשוט וקל להתחבר אליה עם כל מחשב 
ולהתחיל בשיחת הועידה תוך מספר רגעים. יכולת זום מרשימה מגדילה את התמונה פי 10 ללא פגיעה 
בפרטים או בחדות התמונה – תכונה המאפשרת להתמקד בהצגת פרטים קטנים בעת שיחה, שיתוף 

עיצובים, למידה משותפת, קריאת מצגת מן העבר השני של השיחה ועוד.

GROUP

מפרט:
• רמקול מובנה ומיקרופונים רב כיווניים לצליל איכותי מכל כיוון בטווח של

   עד 3 מטרים מהמוצר )בעזרת מיקרופונים נוספים ניתן להגדיל טווח עד 8.5 מטרים(
 H.264 ייעודיות, קידוד בפורמט VC תמיכה באפליקציות – UVC 1.5 •

30fps-ב Full HD - 1920 x 1080p צילום וידאו באיכות •
• זום דיגיטלי x10 ללא פגיעה בחדות התמונה
• זווית צילום של 900 לתמונה רחבה מהרגיל

• זווית צידוד של 2600 וזווית הגבהה של 1300
• שלט אלחוטי לשליטה מלאה מרחוק

• פוקוס אוטומטי
• מק"ט מיקרופונים - מק"ט: 98900-017-10

• כבל הארכה 10 מטר - מק"ט: 93900-148-70
• כבל הארכה 15 מטר - מק"ט: 93900-149-00  

5• שנתיים אחריות 4



הפתרון המושלם לקבוצות קטנות. עם מצלמת וידאו באיכות Full HD, זווית צילום של 780, סינון רעשים 
שיחות  עבור  מושלמת   All-In-One תחנת  היא   BCC950-ה המצלמה  כיווני   4 על  ושליטה  אקוסטי 

ועידה לקבוצות של עד 4 אנשים.
ישיבות  לחדר  שקט  חלל  כל  והפיכת  קטנות  קבוצות  של  בצרכים  התמקדות  עם  פותחה   BCC950-ה

בקלות ובמהירות.
חיבור USB Plug and Play פשוט וקל להפעלה עוזר לעובדים ולמנהלים להיות אפקטיביים יותר ללא 

צורך בהתעסקות עם התקנה, חיבור, התאמה וקישור המכשירים.
השלט האלחוטי מאפשר שליטה בעוצמת השמע, השתקת מיקרופון, זווית הצילום, מענה וניתוק שיחות 
וזום דיגיטלי – כל הפונקציות נשלטות בנוחות ובקלות ללא צורך בהדרכה מוקדמת. מיקרופון רב כיווני עם 

סינון רעשים איכותי מאפשר לכל חברי הקבוצה להישמע בבירור ממרחק של עד 3 מטרים מהמצלמה.

מפרט:
• שליטה על 4 כיווני תזוזה של המצלמה

• רמקול מובנה ומיקרופונים רב כיווניים לצליל איכותי מכל כיוון בטווח של
   עד 3 מטרים מהמוצר.

 H.264 ייעודיות, קידוד בפורמט VC תמיכה באפליקציות – UVC •
30fps-ב Full HD -1920 x 1080p צילום וידאו באיכות •

• זווית צילום של 780 לתמונה רחבה מהרגיל
• כפתורי שליטה מלאה על גבי העמדה
• שלט אלחוטי לשליטה מלאה מרחוק

• פוקוס אוטומטי
• שנתיים אחריות

BCC950
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אנשים.   6 עד  של  ועידה  לשיחות  המיועדת  וניידת  קומפקטית   All-in-One עמדת היא   CONNECT
ועידה.  שיחות  עבור  מצוידים  שאינם   huddle room וחדרי  קטנים  לחללים  מיועדת   CONNECT-ה
מבטיחים   Full HD באיכות  וצילום   4x דיגיטלי  זום  היקפיים,  צלילים  רחבה,  צילום  זווית  כמו  תכונות 
שלמרות היותה עמדה ניידת, ה-CONNECT תיתן לכם מענה איכותי וחסר פשרות בכל חדר בו תחברו 

אותה.
ה-CONNECT מצוידת בסוללה נטענת המאפשרת עד 3 שעות שיחת וידאו רציפה או 15 שעות שיחה 
קולית ברצף, כאשר תמיכה ברוב תוכנות ה-VC מאפשרת לעשות זאת בקלות וללא התקנות מיוחדות.

למכשירים   NFC טכנולוגיית  או   USB, Bluetooth באמצעות  להתבצע  יכול   CONNECT-ה חיבור 
תומכים.

Miracast ניתן להציג תכנים ממכשירים אשר תומכים בטכנולוגיית

מפרט:
• רמקול מובנה ומיקרופונים רב כיווניים לצליל איכותי מכל כיוון בטווח של

   עד 3 מטרים מהמוצר.
 H.264 ייעודיות, קידוד בפורמט VC תמיכה באפליקציות – UVC 1.5 •

30fps-ב Full HD - 1920 x 1080p צילום וידאו באיכות •
• זווית צילום של 900 לתמונה רחבה מהרגיל

• כפתורי שליטה מלאה על גבי העמדה
• שלט אלחוטי לשליטה מרחוק, ניתן לשלוט גם באמצעות אפליקציה ייעודית

• פוקוס אוטומטי
• חיי סוללה עד 3 שעות שיחת וידאו או 15 שעות שיחות קוליות

• חיווי LED למצב שיחה פעילה
• שנתיים אחריות

CONNECT

7 6



מצלמת ה- MEETUP היא מצלמה המיועדת לחדרי ישיבות ומשרדים עד 8 משתתפים.
למצלמה יכולת שליטה מרחוק על מצב ה- ZOOM, וכן יכולת הרחבת זווית הצילום עד לזווית של כ- 170°.

זווית הצילום הסטנדרטית של המצלמה הינה כ- 120°.
למצלמה רמקול ומיקרופון מובנים  ויכולת צילום באיכות 4K, על מנת לשפר את חוויית שיחות הוועידה שלך.

מצלמת ה- MEETUP מכילה בתוכה את כל האביזרים הנחוצים ובכך חוסכת שימוש בכבלים מיותרים. אפשרויות הרכבה 
מרובות  בכל מקום בו המצלמה יושבת הכי טוב )שולחן, קיר או צג( לקיום שיחת ועידה.

המצלמה תומכת בכל תוכנות ה- VC הקיימות ובעזרת חיבור USB ,פשוט וקל להתחבר אליה מכל מחשב.

מפרט:
• שדה ראיה רחב של 120° מאפשר לראות את הנוכחים בחדר. גם אלו היושבים בצדדים.

4K תמיכה באיכות •
• 3 מיקרופונים  מובנים Omni-directional עם סינון רעשים )אופציה להוסיף מיקרופון נוסף(

.4K באיכות צילום X5 זום אופטי •
• המצלמה מגיעה עם שלט אלחוטי, ובנוסף ניתן להוריד אפליקציה ייעודית לשליטה מרחוק.

• טכנולוגיה אלחוטית Bluetooth לקיום שיחות אודיו.
.USB חיבור Plug-and-Play •

• תמיכה בכל אפליקציות ה- VC הייעודיות.
• מיקרופון שולחני - מק"ט: 98900-040-50

• זרוע ייעודית לתלייה על מסך - מק"ט: 93900-149-80
• שנתיים אחריות

MEETUP
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והופך  ובמהירות  בקלות  נייד  מכשיר  לכל  מתחבר   P710e-ה  ,Bluetooth וקישוריות  USB חיבור עם 
באמצעות  ישיבות,  חדר  או  משרד  מכל  וידאו  שיחות  לבצע  תוכל  בעזרתו  איכותי  רמקול  עם  למעמד 

המכשיר הנייד שלך. 
בעולם דינמי אין זמן לסגור חדר ישיבות עם כל הציוד לטובת שיחה דחופה, לכן בעזרת ה-P710e תוכל 

לבצע שיחה באופן מידי ולטפל בכל נושא חשוב שעולה על הפרק. 
ניתן לקשר לרמקול עד 8 מכשירי Bluetooth בו זמנית.

P710e

מפרט:
• נורית חיווי בעת שיחה
• מיקרופון מסנן רעשים

DSP סינון רעשי רקע בטכנולוגיית •
• כפתורי שליטה על שיחות, ווליום והשתקת מיקרופון

USB Plug and Play חיבור •
• תמיכה בכל תוכנות ה-VC הקיימות

NFC תומך בטכנולוגיית •
• שנתיים אחריות
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הסברים  עבור  זה  אם  ההבדל –  כל  את  לעשות  יכולה  מהכיסא  לקום  היכולת  ארוכות,  שיחות  במהלך 
ורשימת הערות על גבי לוח, מעבר לחדר שקט יותר או אפילו לקום ולהתרענן מבלי להישאר ללא יכולת 

לזוז בגלל שיחה.
אוזניות H820e של Logitech מאפשרות לך לעשות הכל בחופשיות עם טווח קליטה אלחוטי של עד 
100 מטרים, זמן סוללה של עד 10 שעות שיחה רצופות, כפתורי שליטה על גבי האוזנייה ונורית חיווי 
לשיחות נכנסות, אתה יכול לטייל בחופשיות במשרד, לעבור בין חדרי ישיבות, לקבל שיחות מכל מקום 

וכמובן להיות אפקטיבי יותר במהלכן.
מטלפונים  המוכרת   DECT טכנולוגיית  באמצעות  ולמחשב  שלהן  העגינה  לתחנת  מחוברות  האוזניות 

אלחוטיים כך שלא ייוצרו התנגשויות עם מכשירי Wi-Fi שונים ברחבי המשרד.
ה-H820e מיועדת עבור אלו ששיחות הן חלק משמעותי משגרת העבודה שלהם – בין אם ניהול משרד, 

ניהול לקוחות בחו"ל, מכירות טלפוניות, מוקדי שירות ועוד.
אחד  בצד  פתוחה  "מדונה"  אוזנית  בין  לבחירה   Mono \ Stereo דגמים –  שני  מציעה   H820e-ה

המאפשרת יותר קשב לסביבה ובין אוזניית סטריאו רגילה המכסה את שתי האוזניים.

מפרט:
DECT טווח קליטה עד 100 מטרים בטכנולוגיית •

• נורית חיווי בעת שיחה
• כפתורי שליטה על שיחות, מיקרופון ועוצמת שמע

• תחנת עגינה
• מיקרופון מסנן רעשים

• שנתיים אחריות

H820e
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העיצוב הנוח וקל המשקל של ה-H650e נועד לספק נוחות מרבית עבור אלו ששיחות הן חלק משמעותי 
רקע,  רעשי  לסינון   DSP טכנולוגיית בשיחה,  שאנו  לסובבים  המסמנת  חיווי  נורית  שלהם.  היום  מסדר 
מיקרופון מסנן רעשים וכפתורי שליטה מעניקים לך את האפשרות לתת מענה מהיר ומקצועי גם בסביבה 

רועשות ועמוסה באנשים.
שיחות  מבצעים  אשר  נוספים  עסקים  ואנשי  מכירות  מוקדי  שירות,  למוקדי  בעיקר  מיועדת   H650e-ה

מעמדת העבודה שלהם ואינם זקוקים לניידות אלחוטית.
אחד  בצד  פתוחה  "מדונה"  אוזנית  בין  לבחירה   Mono \ Stereo דגמים –  שני  מציעה   H650e-ה

המאפשרת יותר קשב לסביבה ובין אוזניית סטריאו רגילה המכסה את שתי האוזניים.

H650e

מפרט:
• נורית חיווי בעת שיחה
• מיקרופון מסנן רעשים

DSP סינון רעשי רקע בטכנולוגיית •
• כפתורי שליטה על שיחות, ווליום והשתקת מיקרופון

USB Plug and Play חיבור •
• תמיכה בכל תוכנות ה-VC הקיימות

• כבל שטוח לעמידות מירבית
• שנתיים אחריות
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בעזרת ה-H570e כל שיחה תהיה פרודוקטיבית יותר. התמקדות במידה שווה באיכות טכנולוגית ונוחות 
במהלך  רבות  שיחות  המבצעים  עסקים  לאנשי  מצוין  מענה  הנותן  ואיכותי  שלם  מוצר  מספקות  מרבית 

היום.
טכנולוגיית DSP לסינון רעשי רקע, מיקרופון מסנן רעשים וכפתורי שליטה מעניקים לך את האפשרות 

לתת מענה מהיר ומקצועי גם בסביבה רועשות ועמוסה באנשים.
אחד  בצד  פתוחה  "מדונה"  אוזנית  בין  לבחירה   Mono \ Stereo דגמים –  שני  מציעה   H570e-ה

המאפשרת יותר קשב לסביבה ובין אוזניית סטריאו רגילה המכסה את שתי האוזניים.

מפרט:
• מיקרופון מסנן רעשים

DSP סינון רעשי רקע בטכנולוגיית •
• כפתורי שליטה על שיחות, ווליום והשתקת מיקרופון

USB Plug and Play חיבור •
• תמיכה בכל תוכנות ה-VC הקיימות

• שנתיים אחריות

H570e
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גבוהה  באיכות  וידאו  לך  תספק  אשר   ,Logitech של  ביותר  המתקדמת  הרשת  מצלמת  היא   BRIO
במיוחד בעת שיחות ועידה, הקלטת סרטונים ושידורים חיים דרך המחשב. BRIO היא מצלמת הרשת 
הראשונה של Logitech בעלת איכות צילום Ultra HD 4K והיא עושה זאת באמצעות עדשת זכוכית 

איכותית עם זום דיגיטלי 5X וזווית צילום רחבה במיוחד עד 900.
חיישן  באמצעות  זיהוי  אפשרות  עם  מרשימות  אבטחה  יכולות  גם  בתוכה  מכילה   BRIO-ה מצלמה 

אינפרה-אדום, בעזרתו תוכלו להתחבר למחשב לאחר זיהוי תווי הפנים שלכם וללא צורך בסיסמה.
בנוסף מצלמת ה-BRIO משלבת את טכנולוגית ה-RightLight 3 ואופציית HDR עבור תמונה ברורה, 
בהירה וחדה בכל תנאי תאורה. מצלמת ה-BRIO נועדה לאנשי עסקים אשר רוצים להיות ניידים ויחד עם 

.4K זאת זמינים לכל שיחת ועידה, מצגת משותפת או צילום וידאו באיכות

מפרט:
)30fps-4096 פיקסלים בx2160 4 )עדK Ultra HD צילום ושיחות וידאו באיכות •

• זווית צילום של 900 )ניתן להגדיר שני מצבים נוספים 650 ו-780(
Full-HD 5 באיכות צילוםx זום דיגיטלי •

• פוקוס אוטומטי
• טכנולוגיית RightLight 3 עם HDR לתמונה ברורה וחדה בכל תנאי תאורה

• זוג מיקרופונים היקפיים עם סינון רעשים
USB 2.0, USB 3.0, USB Type C-תמיכה ב ,USB Plug and Play חיבור •

• שלוש שנות אחריות

BRIO
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.Logitech היא אחת ממצלמות הרשת המתקדמות והאיכותיות של C930e מצלמת הרשת
עם כל ההסמכות והאישורים לכך אין ספק שה-C930e היא המצלמה האופטימלית לשימוש עם

Skype for Business, lifesize, Vidyo, ZOOM,  Broadsoft, Cisco Jabber ועוד.
המצלמה משלבת וידאו באיכות Full HD, תמיכה בפורמט H.264 וזווית צילום רחבה של 900. כל אלו 
איכותי  וידאו  ולשדר  לקבל  למשתמש  מאפשרות   ,RightLight 2 טכנולוגיית  ,4x דיגיטלי זום  עם  יחד 

וברור, גם כאשר החיבור לאינטרנט מוגבל.

מפרט:
)30fps -1080 פיקסלים בx1920 עד( Full HD צילום ושיחות וידאו באיכות •

• זווית צילום רחבה של 900
Full-HD 4 באיכות צילוםx זום דיגיטלי •

• פוקוס אוטומטי
• טכנולוגיית RightLight 2 לתמונה ברורה וחדה בכל תנאי תאורה

• זוג מיקרופונים סטריאופוניים עם סינון רעשים
USB 2.0, USB 3.0-תמיכה ב ,USB Plug and Play חיבור •

• שלוש שנות אחריות

C930e

18



מיועד  המצלמה  עיצוב  יותר.  הרבה  לקלה  והשיתוף  החיבור  מלאכת  את  הופכת   B525-ה של  הניידות 
את  ולהמשיך  לתיק  להכניס  לקפל,  פשוט  למשרד,  מחוץ  נמצאים  כאשר  והנשיאה  השימוש  על  להקל 

היום.
על  לשמירה   RightLight 2 טכנולוגיית  עם   HD Ready - 720p באיכות תמונה  מספקת   B525-ה
תמונה חדה וברורה בתנאי תאורה שונים. בנוסף לכך חיבור ה-Plug and Play מקל את השימוש מחוץ 

למשרד ואין צורך בהתעסקות עם התקנות ודרייברים.

B525

מפרט:
HD Ready 720p צילום ושיחות וידאו באיכות •

• זווית צילום של 600
• פוקוס אוטומטי

• טכנולוגיית RightLight 2 לצילום ברור בכל תנאי תאורה
• מיקרופון עם סינון רעשים

USB 2.0-תמיכה ב ,USB Plug and Play חיבור •
• תמיכה ב-UVC ללא צורך בהתקנת תוכנה

• שלוש שנות אחריות
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ה- Logitech Screen Share הוא פתרון חדשני וייעודי, המאפשר שיתוף תוכן באופן קל ופשוט, מכל 
בחיבור  אפילו  או  בסיסמא  מיוחדת,  בתוכנה  צורך  ללא  מהיר,  חיבור  באמצעות  ישיבות,  בחדרי  מחשב 

לאינטרנט. 

המשתתפים  כל  יכולים  ובאמצעותו   HDMI כבל  באמצעות  מחשב  לכל  מתחבר   Screen Share ה- 
לקבצים  גישה  ולהעניק  שיתופיים  פרויקטים  משותף,  מסך  ליצור  הפרעות,  ללא  תוכן  ולשתף  להזרים 
 Screen Share -דוגמת טלפונים ניידים, יוכלו להתחבר אל ה ,HDMI קיימים. מכשירים ללא יציאת

באמצעות מתאם, ויחד ליצור סביבת עבודה נוחה ושיתופית בשיטת Plug & Play בקלות ובמהירות. 

מפרט:
30fps video + audio over HDMI -1080, בp HD video איכות וידאו •

USB חיבור •
• שנתיים אחריות

SCREEN 
SHARE
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 Logitech של  ביותר  והמתקדם  החדש  השלט  זהו  מצגות.  שלט  עוד  סתם  לא  הוא   Spotlight-ה
המאפשר למציג לנווט בין שקופיות וליצור תוכן תוך כדי המצגת. בשלט ישנו טיימר מובנה אשר מעביר 
בשקף,  ספציפי  אזור  המגדיל  מיקוד  אמצעי  הבאה,  לשקופית  לעבור  צריך  כאשר  המציג  של  לידו  רטט 

שליטה בעוצמת שמע ועוד.
טכנולוגיית המיקוד החדשה אינה עושה שימוש בציין לייזר רגיל אלא ביכולת להגדיל אזור מסוים ולהחשיך 
חלקים אחרים בשקף כך שהפוקוס ברור ועובר לא רק לצופים בחדר הישיבות אלא גם בצורה דיגיטלית 
רגיל  עכבר  כמו  ממש  בו  להשתמש  למציג  מאפשר   Spotlight-ה בנוסף,  ועידה.  בשיחת  השני  לצד 
וללחוץ על קישורים, להפעיל סרטונים, שליטה על עוצמת צלילים ועוד – כל אלו עוזרים למציג להעביר את 

התוכן בצורה קלה ונוחה וללא מעבר משלט המצגות לעכבר, מקלדת משטח מגע ועוד.
אפליקציית Logitech Presentation עוזרת למציג להגדיר בקלות את כפתורי השלט, המיקוד הדיגיטלי 
עבור כל שקף, הטיימר וההתראות השונות כך שכל מציג יוכל להתאים אישית את ה-Spotlight לדרך 

בה נוח לו להציג.
טעינה מהירה מאפשרת שימוש של 3 שעות לאחר דקת טעינה אחת בלבד.

מפרט:
• טווח קליטה עד 30 מטרים

• כיבוי/הפעלה חכמים לחסכון בסוללה
• טעינה מהירה

• מיקוד דיגיטלי ללא סמן לייזר
• התאמה אישית של כפתורי שליטה

• אפליקציה ייעודית
• תואם Windows, Mac טאבלטים וכל תוכנות המצגות

• ניווט קל ומהיר בין שקפים וקישור ללינקים וסרטונים
• שנתיים אחריות

שלט מצגות 
SPOTLIGHT
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