Grande espaço com
ClickShare CS-100
Sistema de apresentação sem fio para grandes espaços

b Conexão à tela central
sem fio
b 1 usuário na tela
b Compartilhar do laptop,
tablet ou smartphone
b Saída HDMI

Melhor colaboração, em pequenas equipes. Espaços grandes são
espaços criativos, flexíveis, dinâmicos e intuitivos onde você traz
seu próprio dispositivo para compartilhar, discutir, interagir.
Rápido e fácil.
É por isso que a Barco desenvolveu o ClickShare CS-100 Huddle.
Com esse sistema de apresentação sem fio, projetado para
colaboração espontânea em grandes espaços, os usuários
simplesmente podem compartilhar na tela de apresentação o que
está nos dispositivos móveis ou laptops deles. Sem cabos, sem
configurações, sem esperar para poder entrar. Foco no que
realmente interessa.
Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare
Transforme seus grandes espaços em espaços vibrantes de
colaboração
O CS-100 Huddle traz compartilhamento de conteúdo rápido, criativo para
pequenas salas e grandes espaços. Oferece para sua empresa uma experiência
de reunião uniforme tanto para espaços grandes como para sala de reunião do
Conselho. Qualquer pessoa – incluindo convidados – podem conectar e
compartilhar, sem necessidade de treinamento. Use o aplicativo ClickShare
para ter o conteúdo de seu dispositivo na tela da sala de reunião. 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. Ou solicite o
ClickShare Button além do pacote de compartilhamento de conteúdo
dinâmico e enriquecido.
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Apropriado para sua empresa
O CS-100 Huddle é um modelo independente com saída HDMI, que permite
até 8 usuários conectados, com um usuário compartilhando de cada vez.
Também pode ser integrado na rede da empresa e gerenciado centralmente,
para desfrutar de uma experiência uniforme do espaço grande para a sala de
reunião do Conselho. O CS-100 Huddle inclui os recursos de segurança padrão
do ClickShare inclusive a criptografia, gerenciamento de login, https e a
possibilidade de ocultar o SSID da rede sem fio da Unidade Base.
O CS-100 Huddle é um produto criado com fluxos e processos certificados
pela ISO 27001.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRANDE ESPAÇO COM CLICKSHARE CS-100

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

1x HDMI 1.2

Output resolution

1920x1080 @60Hz

Audio

Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm

Frame rate

Up to 30 fps*

Number of sources simultaneous on screen

1

Number of simultaneous connections

8

iPad, iPhone and Android compatibility

Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app

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/g/n

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 (DFS channels not supported)

Connections

1x Ethernet LAN 100Mbit
1x (back) + 1x (front) USB
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm)

Noise Level

Fanless

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

Google Cast Support

Google Cast not supported

*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
Weight

600g / 1.32lbs

Dimensions (HxWxD)

205mm x 115mm x 45mm (Min.) / 8.1” x 4.5” x 1.8” (Min.)

Power consumption

Operation: 6W (typical) / 18W (max)
Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby)
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