ClickShare C-5
Umo liwia prezentacj w ma ych i rednich salach konferencyjnych oraz
w miejscach zbiórek

b Pe na obs uga BYOD
(Bring your own device —
Korzystaj z w asnego
urz dzenia).
b Bezproblemowe
udost pnianie tre ci za
po rednictwem
urz dzenia Button lub
aplikacji komputerowej
b Zwi kszone
bezpiecze stwo,
po czenie i zarz dzanie
w chmurze

Twoje miejsce pracy wymaga bezproblemowej wspó pracy
i elastyczno ci umo liwiaj cej atwe udost pnianie tre ci na
ekranie, nawet w najmniejszych salach konferencyjnych i
miejscach zbiórek w firmie. ClickShare C-5 to bezprzewodowy
system prezentacji, który pozwala na prowadzenie spotka za
jednym klikni ciem w aplikacji ClickShare, z dowolnego laptopa
lub urz dzenia mobilnego.
Dowiedz si , co nowego znajduje si w najnowszej aktualizacji
ClickShare
atwe udost pnianie tre ci ze swojego urz dzenia
Rozpocz cie zbiórki w kilka sekund. Ka dy, w tym go cie, mo e
bezprzewodowo udost pnia tre ci na centralnym ekranie w sali w
rozdzielczo ci Full HD. Wystarczy jedno klikni cie w aplikacji ClickShare
z poziomu dowolnego laptopa (Windows lub Mac) lub urz dzenia mobilnego,
aby zapewni lepsz integracj przep ywu pracy. Mo na u y ClickShare Button,
je li wolisz rozwi zanie typu Plug&Play (sprzedawane osobno). Bez przewodów
i szkole .
Dzi ki pe nej obs udze BYOD (Bring your own device — Korzystaj z w asnego
urz dzenia) na wy wietlaczach 4K nasze bezprzewodowe rozwi zanie do
prezentacji zapewnia proste rodowisko wspó pracy we wszystkich salach
konferencyjnych w firmie. Obs ugujemy klonowanie ekranu za pomoc Airplay,
GoogleCast i Miracast. Korzystaj z zaawansowanych funkcji wspó pracy, takich
jak wy wietlanie widoku wy wietlacza w sali na w asnym urz dzeniu lub
decydowanie o tym, co udost pniasz — pe ny ekran czy pojedyncze okno.

ClickShare C-5

Barco

Ulepszone bezpiecze stwo i p ynna integracja
Zaprojektowany z my l o wdro eniach w przedsi biorstwach, C-5 klasy IT
zapewnia ulepszone funkcje bezpiecze stwa (z certyfikatem ISO27001) i szeroki
zakres opcji czno ci. Dzi ki XMS Cloud Management Platform mo esz cieszy
si zdalnym zarz dzaniem jednostkami i przejrzyst analiz , aby rozwija swoje
cyfrowe miejsce pracy. W przypadku praktycznych pyta dotycz cych wdra ania
sieciowego urz dze ClickShare skorzystaj z naszej pomocy technicznej lub
skontaktuj si z osob kontaktow z firmy Barco.

Usprawnij wspó prac w miejscach zbiórek lub ma ych salach
konferencyjnych
Rozwi zanie ClickShare C-5 mo e by u ywane samodzielnie lub w po czeniu
z istniej cym systemem znajduj cym si w ma ej sali konferencyjnej. Umo liwia
ono prowadzenie spotka w miejscach zbiórek z wykorzystaniem prostego,
bezprzewodowego udost pniania tre ci za jednym klikni ciem. ClickShare
uzupe nia system znajduj cy si w sali i sprawia, e prezentacja jest prosta,
wygodna i bezprzewodowa. Rozwi zanie to zosta o zaprojektowane w taki
sposób, aby idealnie wpasowa si do Twojej firmy i rozwija si wraz z ni . Dzi ki
elastyczno ci pod k tem przysz ego rozszerzania rozwi za jest to jedna
z najm drzejszych inwestycji, jakich mo na dokona
w zakresie sal
konferencyjnych.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

CLICKSHARE C-5

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 10.13 i wy sze wersje.
Android v9 i wy sze wersje (aplikacja ClickShare)*
iOS 12 i wy sze wersje (aplikacja ClickShare)*

Video outputs

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

Audio output

HDMI

USB

1 x USB-A, 1 x USB-C

ClickShare Buttons

0

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

Regulowany z modulacj si y sygna u; maks. 30 m (100 stóp) mi dzy ClickShare Button a ClickShare
Base Unit
Pasmo cz stotliwo ci 2,4 GHz i 5 GHz

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

/

Room Dock (peripheral support)

Nie

Local view

Lokalny widok wy cznie wy wietlacza w sali

Network connection

LAN i Wi-Fi

Management and reporting

Tak

Warranty

Standardowo 1 rok. 5-letnie us ugi SmartCare

*

* dost pne w przysz ych aktualizacjach oprogramowania sprz towego w zale no ci od konfiguracji
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