ClickShare CS-100 Huddle
Draadloos presentatiesysteem voor huddle spaces

b Draadloze verbinding met
centraal scherm
b Eén gebruiker op het
scherm
b Delen vanaf laptop, tablet
of smartphone

Werk beter, in kleine teams. Huddle spaces zijn creatieve, flexibele,
eenvoudige en intuïtieve ruimten waar u met uw apparaat interactief
informatie kunt bespreken en delen. Snel en eenvoudig. Daarom
heeft Barco de ClickShare CS-100 Huddle ontwikkeld. Met dit
draadloze presentatiesysteem, dat ontworpen is voor spontane
samenwerking in huddle spaces, kunnen gebruikers eenvoudig op het
presentatiescherm delen wat er op hun laptop of mobiele apparaat
staat. Geen kabels, geen installatie, geen wachttijd om deel te nemen.
Richt uw aandacht op wat belangrijk is.

b HDMI-uitgang
Transformeer huddle spaces in levendige samenwerkingsruimten
De CS-100 Huddle maakt het mogelijk om snel creatieve content te delen in kleine
vergaderruimten en huddle rooms. Het biedt uw bedrijf een uniforme
vergaderervaring, van huddle space tot directiekantoor. Iedereen, ook gasten,
kunnen verbinding maken en content delen, zonder enige training. Gebruik de
ClickShare-app om vanaf uw apparaat content te delen op het scherm van de
vergaderruimte. Zorg ervoor dat firmwareversie 1.7 op uw Base Unit is geïnstalleerd,
voor de beste ervaring met de desktopapp. Of bestel niet alleen het pakket, maar
ook de ClickShare Button om intuïtief nog rijkere inhoud te delen.

Op maat van uw bedrijf
De CS-100 Huddle is een autonoom model met een HDMI-uitgang, waarmee tot
wel acht gebruikers verbinding kunnen maken en waarbij één gebruiker tegelijk
gegevens deelt. U kunt het apparaat ook integreren in uw bedrijfsnetwerk en
centraal beheren. Zo profiteert u van een uniforme ervaring, van huddle space tot
directiekantoor. De CS-100 Huddle bevat de standaard ClickSharebeveiligingsfuncties, waaronder encryptie, inlogbeheer, https en de mogelijkheid om
de SSID van het draadloze netwerk van de Base Unit te verbergen.
De CS-100 Huddle is een ISO 27001-gecertificeerd product.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

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

1x HDMI 1.2

Output resolution

1920x1080 @60Hz

Audio

Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm

Frame rate

Up to 30 fps*

Number of sources simultaneous on screen

1

Number of simultaneous connections

8

iPad, iPhone and Android compatibility

Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app

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/g/n

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 (DFS channels not supported)

Connections

1x Ethernet LAN 100Mbit
1x (back) + 1x (front) USB
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)

Noise Level

Fanless

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

Google Cast Support

Google Cast not supported

*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
Weight

600g / 1.32lbs

Dimensions (HxWxD)

205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.)

Power consumption

Operation: 6W (typical) / 18W (max)
Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
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