ClickShare CSE-800
Draadloos presentatie- en samenwerkingssysteem voor boardrooms en
vergaderruimtes

b Draadloze verbinding met
het centrale scherm
b Verbeterde
beveiligingsfuncties
b Tot 8 gebruikers
tegelijkertijd op het
scherm
b Delen vanaf laptop, tablet
of smartphone
b Moderatie, blackboarding
en annotatie
b Maakt eenvoudig
verbinding met bestaande
AV- en IT-apparatuur

De CSE-800 is ontworpen om de ClickShare-ervaring naar
boardrooms, high-end vergaderzalen en vergaderzalen te brengen.
De CSE-800 is het krachtigste systeem in de ClickShare-familie en
introduceert een aantal unieke functies, waaronder het gelijktijdig
delen door maximaal 8 personen, automatisch en handmatig
modereren en blackboarding en annotatie. De CSE-800 is ontworpen
voor bedrijfsuitrol en biedt verbeterde beveiligingsfuncties, een
breder scala aan connectiviteitsopties - waaronder AirPlay en Google
Cast-ondersteuning voor niet-HDCP-inhoud - en centraal beheer.
Gebruikers pluggen eenvoudig een USB-apparaat - de ClickShareknop - in hun pc of Mac en klikken op de knop om de inhoud van hun
laptop op het grote scherm in de vergaderruimte te krijgen. Met de
ClickShare-apps kunnen gebruikers ook inhoud van hun laptop,
mobiele telefoon of tablet delen. Zorg dat de laatste firmware-versie
geïnstalleerd is op je basisstation om de beste ervaring te krijgen met
de bureaubladapp.
Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update
De kracht van interactieve samenwerking

b 4K DCI
b Geleverd met 4 Buttons

De CSE-800 heeft twee HDMI-ingangen en -uitgangen. Er is een directe verbinding
met oudere apparatuur en eenvoudige integratie met conferentiesystemen, en twee
4K DCI-schermen kunnen worden aangestuurd door één basisstation. Bovendien
maken de 2 netwerkverbindingen een afzonderlijke en gelijktijdige verbinding met
meerdere netwerken mogelijk (bijv. Gast- en bedrijfsnetwerken) en bieden ze extra
veiligheid en gemak voor gebruikers. De CSE-800 maakt het mogelijk voor tot 8
personen om gelijktijdig inhoud te delen, zorgt voor een verbinding met het centrale
scherm en stimuleert samenwerking.

ClickShare CSE-800

Barco

De moderatiefunctie is speciaal ontworpen voor gebruik in grotere vergaderzalen,
waarbij meerdere mensen tegelijkertijd delen. Om te voorkomen dat snel van
scherm wordt gewisseld, waardoor de inhoud moeilijk te volgen is, kan een
moderator handmatig selecteren wanneer en welke inhoud op het scherm wordt
weergegeven, wat zorgt voor een geweldige ervaring voor alle bezoekers. De
moderatiefunctie kan op elk moment worden uitgeschakeld, waardoor het systeem
terugkeert naar de normale bedrijfsmodus van ClickShare, waarbij inhoud wordt
gedeeld met een klik op de button. Voor het gebruiksgemak kunnen de
beveiligingsfuncties van de CSE-800 worden ingesteld op een van de drie vooraf
gedefinieerde niveaus, afhankelijk van het beleid en de behoeften van het bedrijf.
ClickShare introduceert touchback-ondersteuning en ideation in uw boardrooms.
Start elke applicatie vanaf je laptop en bedien deze vanaf het scherm. Met een paar
drukken op het scherm kan je presentaties openen, mails delen en een video
starten. Focus op je publiek en inhoud in plaats van op je presentatietool.

Past perfect bij Barco UniSee
De CSE-800 is ook een van de bouwstenen van de Barco Ideation Wall voor
interactieve en collaboratievergaderingen. Door simpelweg een Barco UniSee LCDvideomuur te combineren, een speciaal ontworpen Touch-frame voor Barco UniSee
en een ClickShare CSE-800 die kant-en-klare ondersteuning voor aantekeningen,
blackboarding en touchback ondersteunt, creëer je een uniforme ervaring in je
vergaderruimte, zodat je geniet van zowel de interactiviteitsfuncties die onze
ClickShare-oplossing voor draadloze samenwerking biedt als de naadloze
kijkervaring van Barco UniSee, nog nooit eerder vertoond op LCD-videomuren.
De CSE-800 is gemaakt met ISO 27001-gecertificeerde stromen en processen.
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General specifications

Operating system

Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.14/10.15 (Catalina)
Android 9 & 10 (ClickShare app)
iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)

Video outputs

2x HDMI 1.4b

Video inputs

2x HDMI 1.4b

Output resolution

4K DCI (4096x2160) @ 60Hz

Input resolutions

4K DCI (4096x2160) @ 60Hz

Audio

Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF

AirPlay Support

iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15

Google Cast Support

Android 9, 10

Frame rate

Using HDMI inputs:
Up to 60fps with one input @ 4K
Up to 30fps with two inputs @ 4K*
Using the ClickShare Button or Apps:
Up to 30 fps @1080p

Number of sources simultaneous on screen

8 (4 per screen)

Number of simultaneous connections

64 (Button and/or App)

iPad, iPhone and Android compatibility

Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare
app or using AirPlay / Google Cast

Extended desktop

Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand-alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/b/g/n and IEEE 802.15.1

Reach

Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button
and ClickShare Base Unit

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (not all DFS channels supported. Full details can be found in the
network deployment whitepaper)

Connections

2x Ethernet LAN 1Gbit
2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front)
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

Noise Level

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C
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Temperature range

Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Max: 35°C (95°F) at 3000m
Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Humidity

Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing
Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing

Anti-theft system

Kensington lock

Certifications

FCC/CE

Warranty

3 years standard
Possible to extend to 5 years

*Note

*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our
quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation
and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)

46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1"
146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Normal operation:
90W under full usage
52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4
people)
ECO mode: 30W
Networked standby mode: < 1W
Deep standby mode: < 0.5W

Weight

2.2kg / 4.85lbs

Last updated: 01 Sep 2020
Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.
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