ClickShare C-5
Como fazer a colaboração híbrida fluir em salas de reunião de pequeno e
médio porte, além de espaços de conferências

b Total suporte "Traga seu
próprio aparelho"
b Compartilhamento
perfeito de conteúdo

Um local de trabalho híbrido requer colaboração contínua e
flexibilidade para compartilhar conteúdo facilmente, na tela e
remotamente, mesmo nas menores salas de reunião da
empresa. O ClickShare C-5 é o hub de apresentação sem fio que
faz as reuniões híbridas fluírem com um único clique.

b Segurança avançada

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

b Conectado e gerenciado
via nuvem

Compartilhe facilmente o conteúdo pelo dispositivo

b Colabore com o
DesktopApp

Comece uma reunião em questão de segundos. Qualquer pessoa, inclusive
convidados, pode compartilhar conteúdo sem fio com a tela na sala central em
full HD. Com apenas um clique no Aplicativo ClickShare, em qualquer laptop
(PC ou Mac) ou dispositivo móvel tendo em vista uma integração melhor do
fluxo de trabalho. Ou com o ClickShare Button, caso você prefira uma solução
Plug&Play (vendida separadamente). Sem cabos, sem necessidade de
treinamento.
Com suporte total a BYOD em uma tela 4K, nossa solução de apresentação
sem fio proporciona uma experiência de colaboração híbrida fácil em todas as
salas de reunião da empresa para fixar o conteúdo. Damos suporte ao
espelhamento de tela com Airplay, GoogleCast e Miracast. Aproveite recursos
de colaboração avançados, como exibir a sala no próprio dispositivo ou decidir
o que você compartilha, em tela inteira ou em uma janela única.

Segurança avançada e integração dinâmica
Projetado para implantações empresariais, o C-5 de nível de TI oferece
recursos de segurança aprimorados (com certificação ISO27001) e uma grande
variedade de opções de conectividade. Com a plataforma XMS Cloud
Management, você aproveita o gerenciamento remoto das unidades e as
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análises claras para comandar o local de trabalho digital. Para questões práticas
sobre a implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso
suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

Amplie a colaboração na sala de conferências fixa existente
O ClickShare C-5 pode ser usado de maneira autônoma ou em combinação
com a sala de conferências existente. Ele capacita reuniões híbridas emsalas de
conferências do Microsoft Teams, do Zoom ou do Webex existentes com
compartilhamento de conteúdo sem fio simples com um único clique. O
ClickShare conclui a configuração existente e torna o fluxo de colaboração
híbrido. Projetado atender perfeitamente à empresa e evoluir com ela. Com
flexibilidade para o futuro integrada, este é um dos investimentos mais
inteligentes que você pode fazer na sala de reunião ou no ecossistema da sala
de conferências.
SKUs personalizadas se aplicam à região APAC. Entre em contato com o
fornecedor para saber mais.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CLICKSHARE C-5

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 10.13 and higher.
Android v9 and higher (ClickShare App)*
iOS 12 and higher (ClickShare App)*

Video outputs

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

Audio output

HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons

0

ClickShare App

Desktop & Mobile

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

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

Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and
ClickShare Base Unit
Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz

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

/

Room Dock (peripheral support)

No

Local view

Local view of the room display only

Network connection

LAN & WiFi

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

*

* depends on configuration, available in future firmware updates
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Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.
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