
ClickShare Link
iPad-connectiviteitsapparaat voor ClickShare

De ClickShare Link biedt de mogelijkheid om een iPad aan te sluiten
op het ClickShare-systeem. Bij gebruik gedraagt de iPad zich als een
extra laptop.

Presenteer vanaf je iPad
iPads worden steeds belangrijker als mobiele vergaderruimteapparaten, omdat ze
klein en uiterst gebruiksvriendelijk zijn. Met de ClickShare Link kunnen gebruikers de
inhoud van het iPad-touchscreen naar het grote vergaderruimtescherm krijgen. Er
zijn geen beperkingen aan de inhoud die moet worden weergegeven: wat u op het
iPad-scherm ziet, wordt weergegeven "zoals het is". Merk echter op dat de
ClickShare Link alleen video streamt, dus geluid wordt niet ondersteund.

Twee aansluitmogelijkheden
De ClickShare Link wordt aangesloten op de (achterste) USB-poort van de
ClickShare Base Unit. Verbinding met de iPad vindt plaats via een videokabel of
draadloos via Apple TV (niet inbegrepen in het pakket).

b Kabel: • Plug in & het werkt • Vereist HDMI-adapter voor iPad • 1 iPad tegelijk,
samen met andere laptops in de compositie
    

b Apple TV: • Draadloos • De gebruiker moet AirPlay op de iPad activeren • 1
iPad tegelijk, samen met andere laptops in de compositie

De ClickShare-link gebruiken
De ClickShare Link is via USB op de basiseenheid aangesloten. De ClickShare Base
Unit herkent de Link en ondersteunt automatisch de invoer van de iPad. De inhoud
van het iPad-scherm is als een extra laptop in de compositie op het scherm van de
vergaderruimte opgenomen.

Optie 1: verbinding via kabel
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Sluit een HDMI-naar-DVI-videokabel aan op de ClickShare Link en maak de HDMI-
verbinding beschikbaar voor de iPad-gebruiker. Sluit de HDMI-kabel aan op de iPad
HDMI-adapter brengt het beeld op het scherm.

Samengevat:

b Plug in en het werkt

b Vereist HDMI-adapter voor iPad

b 1 iPad tegelijk, samen met andere laptops in de compositie

Optie 2: verbinding via Apple TV
Sluit een Apple TV aan op de ClickShare Link met een HDMI-naar-DVI-videokabel.
Sluit de Apple TV aan op de ClickShare-basiseenheid met een LAN-kabel of sluit hem
aan op het bedrijfsnetwerk. De iPad-gebruiker kan verbinding maken met het juiste
netwerk en beginnen met delen door "AirPlay-mirroring" in te schakelen.

Samengevat:

b Draadloze

b De gebruiker moet AirPlay op de iPad activeren

b 1 iPad tegelijk, samen met andere laptions in de compositie



PRODUCT SPECIFICATIONS CLICKSHARE LINK

Afmetingen 116 x 60 x 23 mm (4,57 x 2,36 x 0,91)

Gewicht < 250 g

Verbinding met Base Unit USB

Video-ingang Single-Link DVI

Video-uitgang USB mini type B

Vermogen Met behulp van externe voedingsadapter (inbegrepen in het pakket):
d  Uitvoer (gelijkstroom): 5 V, 2 A 
d  Uitvoer (wisselstroom): 100-240 V, 50-60 Hz, 0,36 A 
d  Type wandcontactdoos 
d  Meegeleverde netvoedingadapters: type A, C, G en I voor wereldwijde dekking 

Energieverbruik Maximaal 5 W

iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit Ondersteuning voor iPad via kabel of Apple TV
HDMI-en/of DVI-kabel niet inbegrepen in het pakket

Audio Geen audio

HDCP Niet ondersteund

Gewicht 170 g

Inbegrepen in het pakket d  HDMI-naar-DVI-converter 
d  USB-kabel (3 ft) 
d  Gelijkstroomadapter 
d  ClickShare Link 

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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