ClickShare C-10
Hybride samenwerking mogelijk maken in middelgrote tot grote
vergaderruimtes.

b Volledige BYODondersteuning
b Naadloos delen van
inhoud
b Volledige interactiviteit
met touch back,
blackboarding, annotatie

Zelfs in een hybride vergadering kunnen deelnemers betrokken,
geïnspireerd en actief zijn. ClickShare C-10 voegt interactieve
functies toe aan een volledige BYOD, eenvoudige draadloze
presentatie in elke middelgrote tot grote vergaderruimte. De
draadloze presentatiehub die hybride samenwerking in één klik
mogelijk maakt in middelgrote tot grote vergaderruimtes.
Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update
Volledig delen van inhoud via BYOD

b Verbeterde beveiliging
b Verbonden en beheerd in
de cloud
b Samenwerken met de
ClickShare Button of
DesktopApp
b Geleverd met 1 Button

Met ClickShare C-10 kunt u een vergadering starten en uw inhoud binnen enkele
seconden op het scherm laten verschijnen. Welk apparaat u ook gebruikt. Plug &
Play met de ClickShare Button, die perfect werkt op zowel PC als Mac. Zet in op
workflowintegratie met de ClickShare App op laptop, mobiel of tablet. Of maak
volledige BYOD mogelijk op een 4K scherm: schermspiegeling met Airplay,
GoogleCast en Miracast werkt feilloos.
Iedereen, inclusief gasten, kan draadloos inhoud delen naar het centrale scherm in
de ruimte met onze één-klik vergaderervaring. Twee gebruikers kunnen naast elkaar
in full HD op het scherm delen. Geen kabels, geen software om te downloaden,
geen opleidingen nodig.

Geniet van interactieve, creatieve vergaderingen
ClickShare C-10 gebruikers kunnen profiteren van geavanceerde interactieve
functies, zoals lokale weergave van het scherm in de ruimte, het zelf bepalen wat er
gedeeld wordt (een volledig scherm of een enkel venster), annotatie, blackboarding
en touchback-ondersteuning waarmee gebruikers het touchscreen in de ruimte
kunnen bedienen. Speciaal ontworpen om uw vergaderingen rijker en dynamischer
te maken. C-10 laat hybride samenwerking in uw creatieve vergaderingen,
brainstormsessies en discussies in één klik verlopen.
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Barco

Verbeterde beveiliging en naadloze integratie
De C-10 met IT-kwaliteit is ontworpen voor bedrijfsimplementaties en biedt u
verbeterde beveiligingsfuncties (ISO27001-gecertificeerd) en een uitgebreide reeks
connectiviteitsopties. Met het XMS Cloud Management Platform geniet u van
unitbeheer op afstand en heldere analyses om uw digitale werkplek aan te sturen.
Voor praktische vragen over netwerktoepassingen van de ClickShare Conference
reeks kunt u terecht bij onze technische ondersteuning of neemt u contact op met
uw Barco-contactpersoon.

Boost samenwerking in uw bestaande vaste vergaderruimte
De ClickShare C-10 kan op zichzelf staand worden gebruikt of in combinatie met
uw bestaande vergaderruimte. Het maakt hybride vergaderingen in bestaande
Microsoft Teams-, Zoom- of Webex-vergaderruimtes mogelijk met eenvoudige,
draadloze inhoudsdeling met één klik. ClickShare vormt een aanvulling op de
bestaande opzet en zorgt voor een vloeiende hybride samenwerking. Ontworpen
om perfect bij uw bedrijf te passen en er samen mee te evolueren. Met ingebouwde
flexibiliteit voor de toekomst is het één van de slimste investeringen die u kunt doen
in het ecosysteem van uw vergader- of conferentieruimte.
Aangepaste SKU's zijn van toepassing in de APAC-regio. Neem contact op met uw
leverancier om meer te weten te komen.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

CLICKSHARE C-10

General specifications
Operating system

Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher.
Android v9 and higher (ClickShare App)*
iOS 12 and higher (ClickShare App)*

Video outputs

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b

Audio output

HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons

1

ClickShare App

Desktop & Mobile

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast*

Maximum number of simultaneous connections
(with Buttons and/or App)

minimum 32

Noise Level

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

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/ac 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

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)

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

Touch screen support & Interactivity

Yes

Room Dock (peripheral support)

No

Local view & moderation

Local view and moderation*

Network connection

LAN & WiFi

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

*

* depends on configuration, available in future firmware updates

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

34 mm x 135 mm x 135 mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 5-10W, 24W Max

Weight

900 gr
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