ClickShare CSC-1
Volledig uitgerust draadloos presentatiesysteem voor eersteklas
vergaderruimten en directiekantoren

b Draadloze verbinding met
het centrale scherm
b Tot 4 gebruikers op het
scherm

ClickShare is het draadloze presentatie- en samenwerkingssysteem
van Barco, waarmee elke deelnemer aan de vergadering inhoud kan
delen op het centrale scherm van de vergaderruimte.
Een ongeëvenaarde gebruikerservaring

b Centraal management

Met een klik op de knop wordt de inhoud van uw laptop, tablet of smartphone op
het grote scherm weergegeven. Het resultaat is dat alle deelnemers nauwer bij het
besluitvormingsproces worden betrokken. Door het extreem eenvoudige gebruik,
samen met de ongeëvenaarde gebruikerservaring, is iedereen die ClickShare
gebruikt meteen overtuigd. De stabiliteit en het gebruiksgemak van het systeem
beperken het aantal benodigde interventies door de IT-afdeling ook drastisch.

b Geleverd met 4 Buttons

Meer pixels, meer inhoud

b Delen vanaf laptop, tablet
of smartphone

Als u met twee projectoren, twee schermen of dubbel HD-canvas werkt is het
volledig uitgeruste Basisstation CSC-1 de juiste keuze. Dit apparaat is volledig
compatibel met de ClickShare buttons en de apps voor mobiele apparaten en is
geoptimaliseerd voor het gebruik in eersteklas vergaderruimten en directiekamers.

Geoptimaliseerde samenwerkingservaring
Door het mogelijk te maken om de inhoud van maximaal 4 gebruikers tegelijkertijd
weer te geven, biedt het Basisstation CSC-1 een complete Clicksharesamenwerkingservaring. 64 Buttons kunnen draadloos worden verbonden met het
Basisstation, klaar om inhoud te delen. Bovendien zorgt perfect gesynchroniseerd
geluid en video ervoor dat er optimaal naar video's kan worden gekeken. En
dynamische inhoud vanaf iPads, iPhones en Samsung Galaxy-apparaten kan
rechtstreeks op het scherm worden weergegeven met behulp van de
gespecialiseerde apps. Met andere Android-apparaten bent u beperkt tot het
weergeven van statische inhoud.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CLICKSHARE CSC-1

General specifications
AirPlay-ondersteuning

iOS-mirroring (AirPlay) vanaf iOS 9.0 tot iOS 11.3 / Mac OS 10.13 El Capitan

Google Cast-ondersteuning

Google Cast wordt niet ondersteund

Besturingssysteem

Windows 7/8/8.1/10 32-& 64-bits
Mac OS 10.10/10.11/10.13 (Sierra)
Android v5 & v6 & v7 (ClickShare-app)
iOS 11.3 & 10 (ClickShare-app)

Video-uitgangen

DisplayPort, Single-Link DVI-I
VGA (via meegeleverde converter, hoogste resoluties alleen met verminderde
weergaveonderdrukking)
In de modus voor tweevoudige schermweergave ('Dual screen') kan de verbinding plaatsvinden via DVI
en DisplayPort, of via VGA en DisplayPort.

Framesnelheid

Tot 30 fps (in de software V1.03.00.0001 en recentere versies)

Uitvoerresolutie

UHD (3.840 x 2.160) beschikbaar in ClickShare CSC Base Unit-software v01.09.00.22 en recentere
versies

Geluidsniveau

Max. 28 dBA

Aantal bronnen tegelijk op het scherm
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Aantal gelijktijdige verbindingen

64

Audio

Analoge audio in ClickShare CSC Base Unit-software
v01.02.00.09 en recentere versies
Digitale audio (ingesloten in DP-signaal) in ClickShare CSC Base Unit-software v01.05.00.32 en
recentere versies

iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit

Beschikbaar via ClickShare-app voor statische inhoud. Voor iOS-apparaten die iOS9 gebruiken, is
volledige mirroring mogelijk in de ClickShare CSC Base Unit-firmware v01.09.00.22 en recentere
versies

Uitgebreide desktop

Beschikbaar (afhankelijk van het stuurprogramma van uw grafische kaart)

Authenticatieprotocol

WPA2-PSK

Encryptie

AES CCMP

Protocol voor draadloze overdracht

IEEE 802.11 a/g/n

Gegevenssnelheid draadloos

Tot 300 Mbps

Bereik

Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit

Frequentieband

2,4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen worden niet ondersteund)

Verbindingen

1 x Ethernet LAN
4 x USB (achterzijde) + 1 x USB (voorzijde)
Analoge lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm)
Analoge lijningang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm)

Temperatuurbereik

In bedrijf: +5°C tot +40°C (+41°F tot +104°F)
Opslag: -20°C tot +60°C (4°F tot +140°F)

Vochtigheid

Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie

Hoogte

Max. 3.000 m (9.842 ft)

Levensduur

MTBF = 40,000h (90% confidence level) MTBF = 100,000h (60% confidence level) MTBF conditions:
d Environment: Ground Benign
d Temperature: 25°C
d Method: MIL-HDBK-217F Notice 2

Garantie

Standaard 3 jaar
Verlenging tot 5 jaar mogelijk
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Systeemvereisten

Minimale pc-vereisten:
•CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 2 * 1.600 MHz (of equivalent: AMD Athlon 64 X2 3800+ -2 *
2.000 MHz)
•Geheugen: 1.024 MB RAM
•Besturingssysteem: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 wordt ondersteund, maar vereist
meer RAM)
Aanbevolen pc-vereisten:
•CPU: Intel Core 2 Duo E4600 2 * 2.400 MHz (of equivalent: AMD Athlon 64 X2 4800+ -2 * 2.500
MHz)
•Geheugen: 2.048 MB RAM
•Besturingssysteem: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
MAC
•CPU: Intel Core 2 Duo
•Geheugen: 2.048 MB RAM
•Besturingssysteem: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

ClickShare Base Unit dimensions
Gewicht

2,6 kg/5,75 lb

Afmetingen (H x B x D)

181 (incl. antennes) x 260 x 276 mm (min.) / 7,125 (incl. antennes) x 10,236 x 10,9 inch (min.)

Energieverbruik

Afsluiten: 2,5 W
In bedrijf (standaard): 20 W
Maximaal: 35 W
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