ClickShare CX-50
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych najwy szej klasy w przypadku
du ych sal konferencyjnych i sal posiedze zarz du

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 Bezproblemowo
wspó pracuje z Twoim
urz dzeniem, platform
konferencyjn i szerok
gam peryferyjnych
urz dze
audiowizualnych
b Zaawansowana
integracja sieciowa i
audiowizualna
b Zwi kszone
bezpiecze stwo,
po czenie i zarz dzanie

We wspó czesnym wiecie biznesu czno to klucz do sukcesu.
W coraz bardziej po czonym ze sob globalnym rodowisku
biznesowym musisz zapewni ci g wspó prac swoich zespo ów.
ClickShare CX-50 to najwy szej jako ci bezprzewodowy system
konferencyjny zaprojektowany w taki sposób, aby to u atwi —
nawi zanie po czenia trwa krócej ni siedem sekund, a ponadto
umo liwia u ytkownikom udzia w ca kowicie bezprzewodowych i
produktywnych
konferencjach,
jednocze nie
dostarczaj c
prezentacje w pe nej rozdzielczo ci HD bez k opotów zwi zanych
z kablami, czno ci lub lokalizacj .
Dowiedz si , co nowego znajduje si w najnowszej aktualizacji
ClickShare
Wchod w interakcje, prowad dyskusje i nawi zuj wspó prac ze
zdalnymi uczestnikami w doskona ej jako ci audiowizualnej
umo liwiaj cej udost pnianie wielu tre ci
Najlepsze konferencje bezprzewodowe
ClickShare CX-50 umo liwia korzystanie z preferowanego narz dzia
konferencyjnego i uruchamianie spotkania ze swojego urz dzenia, zapewniaj c
wci gaj ce wra enia podczas konferencji o wyj tkowej jako ci audiowizualnej.
czenie si z audiowizualnymi urz dzeniami peryferyjnymi w sali konferencyjnej
za po rednictwem USB jest automatyczne, co oznacza, e nie tracisz cennego
czasu na próby po czenia si z kamerami lub listwami d wi kowymi podczas
spotkania, konferencji lub narady. Wejd do sali, po cz si p ynnie z jednostk
Base Unit w sali za pomoc PresentSense i ciesz si bezprzewodow

ClickShare CX-50

Barco

konferencj uruchamian
Button lub aplikacji.

jednym klikni ciem za po rednictwem urz dzenia

Wybierz sposób wspó pracy
ClickShare CX-50 pozwala „korzysta z w asnego urz dzenia” i wybra sposób
wspó pracy. Zapewnia szereg funkcji do bardziej efektywnej wspó pracy w
rednich i du ych salach konferencyjnych, w tym adnotacje, dzi ki którym
uczestnicy spotkania mog dodawa komentarze do slajdów, tablice, aby
informacje mog y by aktualizowane w czasie rzeczywistym i pe ne sterowanie
za pomoc ekranu dotykowego dzi ki funkcji obs ugi dotykowej ClickShare CX50. U yj ClickShare Conference Button i aplikacji ClickShare, aby uzyska
intuicyjn i spójn obs ug .

Przyjazna dla u ytkownika obs uga i zwi kszone bezpiecze stwo
ClickShare CX-50 jest idealnym rozwi zaniem do ka dego rodowiska
biznesowego. Dzi ki zwi kszonym zabezpieczeniom zapewniaj cym prywatno
i spokój ducha, ClickShare Conference mo na bezproblemowo zintegrowa z
dowoln sieci IT. Ponadto platforma XMS (Cloud) Management zapewnia atwe
zarz dzanie urz dzeniami, a tak e przyjazn dla u ytkownika obs ug i
zrozumia analityk . W przypadku pyta dotycz cych opcji zaawansowanej
integracji sieciowej i audiowizualnej ClickShare Conference CX-50 z
praktycznego punktu widzenia, skontaktuj si z naszym dzia em wsparcia
technicznego lub z osob wyznaczon do kontaktu z firmy Barco.
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PRODUCT SPECIFICATIONS

CLICKSHARE CX-50

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

39mm x 200mm x 202mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 50W (max)
Standby:

Weight

900 gr

General specifications
Operating system

Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.15 and higher.
Android v11 and higher (ClickShare App)
iOS 14 and higher (ClickShare App)

System requirements

For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.
Minimum:

d Intel i3 dual-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mojave latest build

Recommended:

d Intel i5 4-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mac OS latest build
Video outputs

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

Video inputs

1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b

Audio output

USB, SPDIF, jack, HDMI

USB

3 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons

2

ClickShare App

Desktop & Mobile

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App): minimum 32

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

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

Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS)

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)
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CLICKSHARE CX-50

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (back); 2x USB Type A 2.0 (back); 1x USB Type A 2.0 (front)
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

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

Touch screen support : Yes Interactivity : Yes

Wireless conferencing

via App or Button

Local view

High quality

Network connection

LAN & WiFi (dual)

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

*

* available in future firmware updates

Last updated: 07 Jan 2022
Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.
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