ClickShare CSE-800
Apresentação sem fio e sistema de colaboração para salas de diretoria e
salas de conferência

b Conexão à tela central sem
fio
b Avançados recursos de
segurança
b Até 8 usuários na tela
simultaneamente
b Compartilhar do laptop,
tablet ou smartphone
b Moderação, lousa e
anotações
b Conecta-se facilmente a
equipamentos AV e TI
existentes

O CSE-800 foi projetado para levar a experiência do ClickShare até as
salas de diretoria, salas de reunião high-end e salas de conferência.
Introduzindo
diversos
recursos
exclusivos,
incluindo
compartilhamento simultâneo de até 8 pessoas, moderação
automática e manual, e lousa e anotações, o CSE-800 é o sistema
mais potente da família ClickShare atualmente. O CSE-800 foi
projetado para lançamentos corporativos e oferece recursos de
segurança aprimorados, uma ampla variedade de opções de
conectividade - incluindo suporte para AirPlay e Google Cast para
conteúdo não HDCP - e gerenciamento central. Os usuários
simplesmente conectam um dispositivo USB - o ClickShare Button ao PC ou Mac e clicam no botão para obter o conteúdo do laptop na
grande tela da sala de reuniões. Com os Aplicativos ClickShare, os
usuários podem compartilhar o conteúdo de seus laptops, telefones
celulares ou tablets. Certifique-se de ter o firmware mais recente
instalado em sua Base Unit para poder ter a melhor experiência com
o Aplicativo de área de trabalho.
Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

b 4K DCI
O poder da colaboração interativa

b Fornecido com 4 botões

O CSE-800 possui duas entradas e saídas HDMI. Existe uma conexão direta com o
equipamento legado e integração facilitada com sistemas de conferências, e dois
visores 4K DCI podem ser comandados por uma única Base Unit. Além disso, as 2
conexões de rede permitem conexão separada e simultânea a múltiplas redes (por
exemplo, redes de convidados e corporativa), e fornecem segurança e
conveniência adicional para os usuários. Permitindo que até 8 pessoas
compartilhem conteúdo simultaneamente, o CSE-800 garante conectividade direta

ClickShare CSE-800

Barco

à tela central e encoraja a colaboração.
A funcionalidade de moderação foi projetada especificamente para uso em salas
maiores, com diversas pessoas compartilhando ao mesmo tempo. Para evitar a
troca rápida entre telas, dificultando o acompanhamento do conteúdo, um
moderador pode selecionar manualmente qual conteúdo aparece na tela e quando,
garantindo uma experiência excelente para todos os participantes. A função de
moderação pode ser desativada a qualquer momento, retornando o sistema ao
modo de operação normal do ClickShare, com o conteúdo sendo compartilhado
com o clique de um botão. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança
do CSE-800 podem ser configurados em três níveis predefinidos, dependendo das
necessidades e da política da empresa.
O ClickShare introduz o suporte a touch back e ideação às suas salas de diretoria.
Execute qualquer aplicativo de seu laptop e controle-o da tela principal. Com alguns
toques na tela, abra apresentações, compartilhe e-mails, inicie um vídeo. Foque no
público e no conteúdo em vez de se preocupar com a ferramenta de apresentação.

Ajuste perfeito com o Barco UniSee
O CSE-800 também é um dos blocos fundamentais da Barco Ideation Wall para
reuniões interativas e colaborativas. Ao combinar uma parede de vídeo LCD Barco
UniSee, uma estrutura de toque especialmente projetada para o Barco UniSee e um
ClickShare CSE-800 com suporte a anotações, função de lousa e suporte touch
back prontos para usar, você cria uma experiência unificada na sua sala de reunião,
podendo desfrutar dos recursos de interatividade que a nossa solução de
colaboração sem fio ClickShare oferece e a experiência de visualização integrada
do Barco UniSee nunca antes vista em paredes de vídeo LCD.
O CSE-800 é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO
27001.
Adicionar o ClickShare CSE-800 à configuração da sala de conferência fixa (como
uma sala do Microsoft Teams ou Zoom) aumenta a interatividade, a produtividade e
a colaboração nas reuniões do Microsoft Teams e do Zoom. Traz o foco da
conferência de volta para a colaboração verdadeira.

02

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CLICKSHARE CSE-800

General specifications

Operating system

Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.14/10.15 (Catalina)
Android 9 & 10 (ClickShare app)
iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)

Video outputs

2x HDMI 1.4b

Video inputs

2x HDMI 1.4b

Output resolution

4K DCI (4096x2160) @ 60Hz

Input resolutions

4K DCI (4096x2160) @ 60Hz

Audio

Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF

AirPlay Support

iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15

Google Cast Support

Android 9, 10

Frame rate

Using HDMI inputs:
Up to 60fps with one input @ 4K
Up to 30fps with two inputs @ 4K*
Using the ClickShare Button or Apps:
Up to 30 fps @1080p

Number of sources simultaneous on screen

8 (4 per screen)

Number of simultaneous connections

64 (Button and/or App)

iPad, iPhone and Android compatibility

Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare
app or using AirPlay / Google Cast

Extended desktop

Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.

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/b/g/n 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 (not all DFS channels supported. Full details can be found in the
network deployment whitepaper)

Connections

2x Ethernet LAN 1Gbit
2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front)
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

Noise Level

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

Warranty

3 years standard
Possible to extend to 5 years

*Note

*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our
quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation
and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)

46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1"
146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Normal operation:
90W under full usage
52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4
people)
ECO mode: 30W
Networked standby mode: < 1W
Deep standby mode: < 0.5W

Weight

2.2kg / 4.85lbs

Gerada em: 07 May 2021
Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.
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