ClickShare CX-20
Wygodne konferencje bezprzewodowe w ma ych salach konferencyjnych i
miejscach zbiórek

b Pe na obs uga BYOD
(Bring your own device —
Korzystaj z w asnego
urz dzenia).
b Zdalna wspó praca za
po rednictwem urz dzenia
Button lub aplikacji
komputerowej
b Wspó pracuje z Twoim
urz dzeniem, Twoj
platform konferencyjn
i szerok gam rozwi za
b Zwi kszone
bezpiecze stwo,
po czenie i zarz dzanie w
chmurze

Wspó czesne organizacje potrzebuj p ynnej wspó pracy hybrydowej
i elastyczno ci, zw aszcza podczas spotka zespo owych w pokojach
zbiórek, a to w a nie zapewnia Barco ClickShare CX-20. System
ClickShare CX-20 umo liwia wspó prac hybrydow za jednym
klikni ciem; za jego po rednictwem mo na bezproblemowo
prowadzi bezprzewodowe konferencje, co sprzyja powstawaniu
kreatywnych innowacji.
Dowiedz si , co nowego znajduje si
ClickShare

w najnowszej aktualizacji

Rozpocznij zbiórk ze swojego urz dzenia
ClickShare CX-20 umo liwia bezproblemowe prowadzenie bezprzewodowych
konferencji za jednym klikni ciem. Teraz atwiej ni kiedykolwiek wcze niej mo esz
rozpoczyna hybrydowe zbiórki z poziomu swojego urz dzenia. Dzi ki naszemu
niezale nemu, bezprzewodowemu systemowi konferencyjnemu mo esz rozpocz
hybrydow zbiórk z poziomu laptopa, u ywaj c preferowanego narz dzia do
prowadzenia konferencji, w mniej ni siedem sekund. Wejd do sali i automatycznie
po cz si ze znajduj cymi si w niej urz dzeniami, takimi jak kamery, mikrofony,
g o niki czy listwy d wi kowe, aby zaoszcz dzi czas i zmaksymalizowa wydajno .
Spraw, by wspó praca hybrydowa by a mo liwa za jednym klikni ciem. Wszystkie te
mo liwo ci s dost pne dla pracowników i go ci.

Zdecyduj, jaki chcesz wybra rodzaj wspó pracy
ClickShare CX-20 zapewnia wyj tkow elastyczno i pozwala Ci wybra sposób
wspó pracy. Skorzystaj z opcji Plug & Play za pomoc ClickShare Button i w cz
inteligentne, ukierunkowane na intencje przep ywy spotka z aplikacj , aby Twoje
spotkania sta y si intuicyjne i interaktywne. Obie funkcje u atwiaj obs ug , która jest
zarówno prosta, jak i spójna. Korzystaj z przydatnych funkcji, takich jak lokalny widok

ClickShare CX-20

Barco

wy wietlacza w sali czy integracja z kalendarzem.
ClickShare CX-20 jest równie niezale ny technologicznie i w pe ni kompatybilny
z technologi platformy konferencyjnej (UC) i szerok gam urz dze peryferyjnych
USB. Dodatkowe funkcje, takie jak lokalny widok wy wietlacza w sali, pomagaj
zoptymalizowa przebieg spotka — za jednym klikni ciem.

Lepsze spotkania hybrydowe? Tak! Inteligentne, ukierunkowane na
intencje przep ywy spotka w aplikacji ClickShare
Inteligentne, oparte na celu spotkania, hybrydowe, które s ca kowicie bezstresowe.
Przejd do pokoju, przy czym od razu zobaczysz, czy pokój jest dost pny lub
zarezerwowany. Automatycznie po cz si z pokojem (zbli eniowe wykrywanie
ultrad wi kowe PresentSense) lub pod cz si
za pomoc
przycisku.
ClickShare poprowadzi Ci jako gospodarza lub uczestnika (HostFlow). Rozpocznij
spotkanie z osobistego kalendarza za pomoc jednego klikni cia (One-Click-Join).
Udost pnij prezentacj
i jednocze nie
led
wideo uczestnika zdalnego
(ConferenceView). Udost pnij pe ny ekran lub okno aplikacji, zachowuj c prywatno
ekranu laptopa w celu robienia notatek. Po zako czeniu po czenia pokój staje si
ekranem digital signage.

Ulepszone bezpiecze stwo i p ynna integracja
Zestaw przyjaznych pod k tem IT funkcji sprawia, e ClickShare Conference idealnie
pasuje do ka dego rodowiska korporacyjnego. System ClickShare Conference
charakteryzuje si wysokim poziomem bezpiecze stwa. Mo na go bezproblemowo
zintegrowa z dowoln sieci IT. Dzi ki rozwi zaniu XMS (Cloud) Management
Platform mo esz w atwy sposób zarz dza
jednostkami oraz korzysta
z intuicyjnego rodowiska u ytkownika i przejrzystych danych analitycznych, aby
rozwija swoje cyfrowe miejsce pracy.
W przypadku praktycznych pyta dotycz cych wdra ania sieciowego urz dze
ClickShare Conference skorzystaj z naszej pomocy technicznej lub skontaktuj si
z osob kontaktow z firmy Barco.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

CLICKSHARE CX-20

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

34 mm x 135 mm x 135 mm

Power supply

Standardowa wtyczka audiowizualna 110/220 V

Power consumption

Gotowe do u ycia: 5–10 W, 24 W maks.

Weight

900 gr

General specifications
Operating system

Windows 8/8.1/10/11, macOS 10.15 i wy sze wersje.
Android v11 i wy sze wersje (aplikacja ClickShare)
iOS 14 i wy sze wersje (aplikacja ClickShare)

System requirements

Poni ej znajduj si wymagania, które nale y spe ni , aby bezproblemowo korzysta z Microsoft Teams lub Zoom.
Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub
Mojave
Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub
Mac OS

Video outputs

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

Audio output

USB, HDMI

USB

1 x USB-A, 1 x USB-C

ClickShare Buttons

1

ClickShare App

Wersja komputerowa i mobilna

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

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

32

Noise Level

Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C
Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C

Authentication protocol

WPA2-PSK w trybie samodzielnym
WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za po rednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1

Reach

Maks. 30 m (100 stóp) mi dzy ClickShare Button a ClickShare Base Unit
Pasmo cz stotliwo ci 2,4 GHz i 5 GHz (DFS)

Frequency band

2,4 GHz i 5 GHz (kana y DFS obs ugiwane w wybranych krajach)

Connections

1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit
1x USB typu C 2.0 (z przodu); 1x USB typu A 2.0 (z przodu)

Temperature range

Dzia anie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F)
Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m
Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)

Humidity

Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotno ci wzgl dnej, bez kondensacji
Dzia anie: od 0 do 85% wilgotno ci wzgl dnej, bez kondensacji

Anti-theft system

Gniazdo Kensington Lock

Certifications

FCC/CE

Touch screen support & Interactivity

/

Wireless conferencing

za po rednictwem aplikacji lub Button

Local view

Lokalny widok wy cznie wy wietlacza w sali

Network connection

LAN i WiFi *

Management and reporting

Tak

Warranty

Standardowo 1 rok. 5-letnie us ugi SmartCare
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Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.
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