ClickShare CX-20
Transforme pequenas salas de reunião e espaços de conferência em
instalações inspiradoras.

b Total suporte "Traga seu
próprio aparelho"
b Colaboração remota
b Independente: trabalhe
com qualquer
dispositivo, tecnologia
UC&C e uma ampla
variedade de periféricos
AV
b Segurança avançada
b Conectado e gerenciado
via nuvem
b Fornecido com 1
Conferencing Button
b Colaborar usando
Conferencing Button ou
DesktopApp

O mundo moderno das empresas exige colaboração dinâmica e
flexibilidade, especialmente no momento de reunir equipes em
grandes espaços, é exatamente aí que entra a ajuda do Barco
ClickShare CX-20. Encorajando a inovação criativa por meio de
conferência sem fio dinâmica, o ClickShare CX-20 pode tornar as
reuniões mais inspiradoras e mais produtivas.
Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare
Inicie uma reunião de conferência com qualquer dispositivo
Com o ClickShare CX-20 ficou mais fácil do nunca iniciar uma reunião a partir
de seu próprio dispositivo, oferecendo experiência de conferência imersiva e
dinâmica a todos os participantes, sejam locais, convidados ou remotos. Use o
próprio software de conferência preferido, integrado ao ClickShare
Conferencing Button ou ao Desktop App, e você pode começar a conferência
em menos de sete segundos. Sem usar fios o X-20 conecta-se a câmeras,
auto-falantes e periféricos de áudio, economizando tempo e maximizando a
eficiência.

Decida como você deseja colaborar
O ClickShare CX-20 oferece escolha e flexibilidade, você só precisa decidir de
que forma colaborar. Não importa se você esteja em PC, Mac ou celular, o
ClickShare Wireless Conferencing Button e o ClickShare App facilitam a
experiência do usuário, deixando-a direta e consistente. Além de sua ampla
compatibilidade com vários dispositivos, o ClickShare CX-20 também é
compatível com sua tecnologia de plataforma de conferência (UC) e uma
ampla variedade de periféricos USB. Recursos adicionais como visão local da
exibição da sala ajudam a otimizar a experiência.

ClickShare CX-20

Barco

Segurança avançada e integração dinâmica
Um ajuste perfeito para qualquer ambiente corporativo, o sistema de
conferência sem fio do ClickShare CX-20 vem equipado com uma seleção de
ótimos recursos para aprimorar a segurança e a integração. O ClickShare
Conference oferece integração sem complicações a qualquer rede de TI,
enquanto a plataforma XMS (Cloud) Management fornece gerenciamento de
dispositivos fácil, bem como uma experiência de usuário intuitiva e análises
claras para tirar mais proveito do espaço de trabalho digital. Para questões
práticas sobre implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte
nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.
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CLICKSHARE CX-20

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)

34 mm x 135 mm x 135 mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 5-10W, 24W Max

Weight

900 gr

General specifications

Operating system

Windows 8/8.1/10. 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

Audio output

USB, HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons

1

ClickShare App

Desktop & Mobile

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

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

minimum 32

Noise Level

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C
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CLICKSHARE CX-20

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)

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)

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

/

Wireless conferencing

via App or Button

Local view & moderation

Local view of the room display only

Network connection

LAN & WiFi *

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

Gerada em: 05 Jul 2021
Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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