ClickShare Mini
Bezprzewodowy system prezentacji

Dzięki ClickShare podłączenie do systemu
wideo sali konferencyjnej jest tak proste
jak naciśnięcie przycisku…
Po naciśnięciu przycisku obraz z kom‐
putera pojawia się na dużym ekranie
systemu wideo a dźwięk przekazany jest
do systemu nagłośnienia. Urządzenia mo‐
bilne jak tablety czy telefony komórkowe
(z systemem Android lub iOS) po
zainstalowaniu prostej aplikacji mogą
również wysyłać bezprzewodowo obraz do
stacji bazowej ClikShare.
ClcikShare zapewnia prelegentowi moż‐
liwość prezentacji w dowolnym momencie
spotkania oraz pozwala na zmianę
prelegentów dosłownie w ciągu sekundy,
co czyni spotkanie bardziej dynamicznym i
efektywnym a także pozwala na szybsze
podejmowanie decyzji.

Błyskawicznie wyświetlisz dane z dowolnego urządzenia
Zestaw ClikcShare Mini zawiera dwa nadajniki w formie przycisków
oraz odbiornik-stację bazową. Stacja bazowa podłączona jest
bezpośrednio

z

systemem

wizualizacji

sali

konferencyjnej.

Użytkownik który chce skorzystać z zasobów sprzętowych sali po
prostu podłącza przycisk ClickShare do swojego komputera
(PC/MAC).Po kilku chwilach uruchamia się aplikacja i po naciśnięciu
przycisku obraz oraz dźwięk z jego komputera wysyłany jest
bezprzewodowo

do

stacji

bazowej.

W

przypadku

urządzeń

przenośnych (Android, iOS) zamiast przycisku wystarczy darmowa
aplikacja ClickShare presenter by przekazać obraz.
Dynamiczne spotkania
ClickShare zmienia sposób w jaki prowadzone są spotkania. Zamiast
skupiać się na jednym prelegencie i czekać na swoją kolej wszyscy
zainteresowani mogą w dowolnym momencie wziąć udział w
prezentacji. ClickShare pozwala dynamicznie udostępniać ekran
skracając wymagany czas przełączenia komputerów do jednej
sekundy. Prostota i uniwersalność zapewniają swobodę użytkowania
bez konieczności wsparcia technika z działu IT.
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Click Share Mini CSM-1- specyfikacja techniczna
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/7/8/8.1 32 oraz 64 bity
Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9
Android 2.2 i późniejsze
iOS 5 i późniejsze

Wyjścia wideo

HDMI (wideo oraz audio), VGA 15pin

Klatki na sekundę

Do 30fps , zależnie od warunków pracy

Rozdzielczości wyjściowe

HDMI: 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p)
VGA: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1360x768, 1440x900, 1600x1200

Rozdzielczości wejściowe

Do 2880x1800

Ilość wyświetlanych jednocześnie źródeł

1

Ilość jednoczesnych połączeń

8

Audio

16bitów przy próbkowaniu 22KHz przez gniazdo MiniJack lub HDMI

Obsługa urządzeń przenośnych

Dostępna przez darmową aplikację ClickShare Presenter dla statycznych treści

Protokół autentykacji

WPA2-PSK

Protokół transmisji bezprzewodowej

IEEE 802.11 a/b/g/n

Prędkość transmisji bezprzewodowej

Do 300Mbps

Częstotliwość pracy

2,4GHz oraz 5GHz

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz 5V DV 2,6A (dołączony do zestawu)

Porty połączeń

2x USB Host
RJ-45 LAN
Liniowe wyjście Audio - MiniJack stereo 3,5mm

Temperatura

Praca: 0 – +40 oC
Składowanie: -10 - +60 oC

Wilgotność powietrza

Praca: 0 do 80% bez kondensacji
Składowanie 0 do 90% bez kondensacji

Montaż do ściany

Załączony w zestawie

Certyfikaty

FCC/CE

Gwarancja

3 lata

Wymiary

Bez anten: 37x186x85m
Z antenami: 125x186x121mm

Waga

530g
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