ClickShare CSE-200+
oplossing voor draadloze samenwerking om creatieve
content te delen; geschikt voor implementatie in bedrijven

b Tot twee gebruikers op het
scherm
b Delen vanaf laptop, tablet
of smartphone
b Verbeterde
beveiligingsfuncties
b Ondersteuning voor
aantekeningen,
blackboarding en
TouchBack op een 4Kbeeldscherm
b Centraal beheer
b Geleverd met twee
Buttons

Creativiteit helpt elk bedrijf vooruit. En creatieve vergaderingen,
brainstormsessies en gesprekken verbeteren de samenwerking van
teams en uw bedrijfsresultaten. Met ClickShare, de oplossing voor
draadloze samenwerking, kan uw bedrijf moeiteloos ideatiesessies
organiseren en efficiënt samenwerken.
Meer mogelijkheden om informatie te delen
De CSE-200+ biedt interactieve samenwerkingservaringen voor middelgrote
vergaderruimten. Met deze oplossing kunnen twee personen tegelijk content delen.
Sluit de ClickShare Button gewoon aan op een laptop en geef met één klik de
inhoud weer op het grote scherm van de vergaderruimte. De ClickShare-app biedt u
extra functies om samen te werken met laptops of mobiele apparaten. Gebruik
zowel de Button als de app in de vergaderruimte om content nog beter te delen.

Stimuleer creativiteit overal in uw bedrijf
De CSE-200+ is ontworpen voor implementatie in bedrijven. Hij biedt dan ook
uitgebreide beveiligingsfuncties, een volledig naadloze netwerkintegratie en de
gemoedsrust van centraal beheer. Met volledige BYOD-ondersteuning, een HDMIingang voor oudere apparatuur (zodat u kunt schakelen tussen draadloze en
bekabelde bronnen) en een ruime keuze aan interactieve functies zoals
aantekeningen maken, blackboarding en TouchBack op een 4K-beeldscherm,
verbetert de CSE-200+ de brainstormsessies en productiviteit in uw bedrijf.

PRODUCT SPECIFICATIONS

CLICKSHARE CSE-200+

General specifications
Besturingssysteem

Windows 7/8/8.1/10 32-& 64-bits
macOS 10.13/10.14 (Mojave)
Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare-app)
iOS 11, 12 (ClickShare-app)

Video-uitgangen

1 x HDMI 1.4b

Video-ingangen

1 x HDMI 1.4b

Uitvoerresolutie

4K UHD (3840*2160) bij 30 Hz

Invoerresoluties

1920 x 1080 bij 60 Hz

Audio

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

AirPlay-ondersteuning

iOS-mirroring (AirPlay) vanaf iOS 9.0 tot iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)

Google Cast-ondersteuning

Android 8

Miracast-ondersteuning

Windows 10

Framesnelheid

Up to 30fps

Aantal bronnen tegelijk op het scherm

2

Aantal gelijktijdige verbindingen

16

iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit

Delen van documenten, browser en camera voor Android-en iOS-apparaten via ClickShare-app

Uitgebreide desktop

Beschikbaar (afhankelijk van uw besturingssysteem). Vereist mogelijk een
ClickShare–uitbreidingspakket.

Authenticatieprotocol

WPA2-PSK in autonome modus
WPA2-PSK of IEEE 802.1X met behulp van de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus

Protocol voor draadloze overdracht

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac en IEEE 802.15.1

Bereik

Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare
Base Unit

Frequentieband

2,4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen worden ondersteund in een aantal landen -binnenkort beschikbaar)

Verbindingen

1 x Ethernet LAN 1 Gbit
1 x USB Type-C 2.0 (achterzijde); 2 x USB Type A 2.0 (achterzijde); 1 x USB Type A 2.0 (voorzijde)
Analoge audio-lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm), digitale S/PDIF

Geluidsniveau

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

Temperatuurbereik

In bedrijf: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F)
Max: 35°C (95°F) op 3.000 m
Bij opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)

Vochtigheid

Bij opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie

Antidiefstalsysteem

Kensington-slot

Certificeringen

FCC/CE

Garantie

Standaard 3 jaar

ClickShare Base Unit dimensions
Afmetingen (H x B x D)

39 x 200 x 202 mm

Voeding

Standaardstekker (110/220 V wisselstroom)

Energieverbruik

In bedrijf: 50 W (max.)
In stand-by: < 8 W (netwerkstand-by), < 0,5 W (diepe stand-by)

Gewicht

900 g
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