ClickShare CSE-200
Sistema de apresentação sem fio para salas de reunião de
pequeno e médio porte

b Conexão sem fio à tela
central
b Até 2 usuários na tela
b Compartilhe do laptop,
tablet ou smartphone

A criatividade é um dos principais ativos da sua organização. Com o
ClickShare, você pode ter certeza que as ideias receberão a atenção
que merecem. O sistema de apresentação sem fio permite que os
usuários compartilhem o conteúdo do seu laptop ou dispositivo
móvel na tela da apresentação. Sem cabos, sem instalação, sem
espera para participar.
Conecte-se para se diferenciar

b Recursos de segurança
aprimorados
b Gerenciamento central
b Entregue com 2 Buttons

O CSE-200 oferece a experiência do ClickShare para salas de reunião de pequeno e
médio porte. Qualquer pessoa - incluindo convidados - podem se conectar com
um clique e compartilhar imediatamente, sem necessidade de treinamento. Os
usuários simplesmente conectam um dispositivo alimentado por USB - o ClickShare
Button - no seu computador ou Mac e clicam no botão para levar o conteúdo do
laptop à tela grande da sala de reunião. Com o Aplicativo do ClickShare, os usuários
também podem compartilhar conteúdos dos seus celulares ou tablets.

Promovendo a colaboração
O CSE-200 foi projetado para implementações empresariais e oferece recursos de
segurança aprimorados, uma gama mais ampla de opções de conectividade incluindo suporte de AirPlay e Google Cast para conteúdo não HDCP - e
gerenciamento central. Permitindo que até 2 pessoas compartilhem conteúdo
simultaneamente, o CSE-200 garante conectividade direta à tela central e encoraja
a colaboração. Para conveniência do usuário, os recursos de segurança do CSE-200
podem ser definidos para um dos três níveis predefinidos, dependendo das políticas
e necessidades da empresa. Por fim, a API do dispositivo facilita substancialmente a
integração na rede da empresa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CLICKSHARE CSE-200

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (HxWxD)

205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1” x 4.5” x 1.8”
205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3"

Power supply

Standard 110/220 V AC plug or Power over Ethernet (PoE Plus)

Power consumption

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

Weight

600g / 1.32lbs

General specifications
Operating system

Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave)
Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare app)
iOS 8, 9, 10, 11& 12 (ClickShare app)

Video outputs

1x HDMI

AirPlay Support

iOS mirroring (AirPlay) from iOS 9.0 up to iOS 12/ Mac OS 10.14

Google Cast Support

Android 8.1 Oreo

Frame rate

Up to 30 fps

Output resolution

1920x1200

Noise Level

Fanless

Number of sources simultaneous on screen

2

Number of simultaneous connections

16

Audio

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

iPad, iPhone and Android compatibility

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

Extended desktop

Available (depending on your operating system). May require ClickShare Extension Pack.

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X 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
2x (back) + 1x (front) USB
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

Warranty

3 years standard
Possible to extend to 5 years
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