
ClickShare CS-100
Autonoom draadloos presentatiesysteem voor kleine
vergaderruimten

b  Draadloze verbinding met
centraal scherm 

b  Eén gebruiker op het
scherm 

b  Delen vanaf laptop, tablet
of smartphone 

b  HDMI-uitgang 

b  Geleverd met één Button 

Bij geslaagde vergaderingen draait alles om vertrouwen. Vertrouwen
in de ideeën, vertrouwen in de presentaties, maar ook vertrouwen in
de technologie van de vergaderruimte. Daarom heeft Barco
ClickShare ontwikkeld. Met dit draadloze presentatiesysteem kunnen
gebruikers eenvoudig op het presentatiescherm delen wat er op hun
laptop of mobiele apparaat staat. Geen kabels, geen installatie, geen
wachttijd om deel te nemen.

Delen als een basisbehoefte
De CS-100 brengt de ClickShare-ervaring naar kleine vergaderruimten en huddle
rooms, waar het delen van inhoud vanaf een laptop of mobiel apparaat een
basisbehoefte is. Alle gebruikers, ook gasten, kunnen met één klik verbinding maken
en meteen gegevens delen, zonder training. Gebruikers sluiten gewoon een
apparaat met USB-stroomvoorziening (de ClickShare Button) aan op hun pc of Mac
en klikken erop om de inhoud van hun laptop op het grote scherm van de
vergaderruimte weer te geven. Met de ClickShare-app kunnen gebruikers ook
gegevens van hun laptops, mobiele telefoons of tablets delen. Zorg ervoor dat
firmwareversie 1.7 op uw Base Unit is geïnstalleerd, voor de beste ervaring met de
desktopapp.

Een autonoom model
De CS-100 is een autonoom model met een HDMI-uitgang, waarmee tot wel acht
gebruikers verbinding kunnen maken en waarbij één gebruiker tegelijk gegevens
deelt. De CS-100 bevat de standaard ClickShare-beveiligingsfuncties, waaronder
encryptie, inlogbeheer, https en de mogelijkheid om de SSID van het draadloze
netwerk van de Base Unit te verbergen.

De CS-100 is een ISO 27001-gecertificeerd product.



TECHNISCHE SPECIFICATIES CLICKSHARE CS-100

General specifications

Besturingssysteem Windows 7/8/8.1/10 32 & 64-bits
macOS 10.12/10.13/10.14 (Mojave)
Android v7; v8 & 8.1 (ClickShare-app)
iOS 10; 11 &12 (ClickShare-app)

Video-uitgangen 1 x HDMI

Uitvoerresolutie 1.920 x 1.080

Audio Via HDMI, analog via audio-aansluiting 3,5 mm

Framesnelheid Tot 30 fps

Aantal bronnen tegelijk op het scherm 1

Aantal gelijktijdige verbindingen 8

iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit Delen van documenten, browser en camera voor Android-en iOS-apparaten ClickShare-app

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

Authenticatieprotocol WPA2-PSK in autonome modus

Protocol voor draadloze overdracht IEEE 802.11 a/g/n

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 niet ondersteund)

Verbindingen 1 x Ethernet LAN 100 Mbit
1 x USB (achterzijde) + 1 x USB (voorzijde)
Analoge audio-lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm)

Geluidsniveau Zonder ventilator

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

Vochtigheid 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

Google Cast-ondersteuning Google Cast wordt niet ondersteund

*Opmerking *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality
validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal
configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Gewicht 600 g / 1,32 lbs

Afmetingen (H x B x D) 205 x 115 x 45 mm (min.) / 8,1 x 4,5 x 1,8 (min.)

Energieverbruik In bedrijf: 6 W (standaard) / 18 W (max.)
Stand-by: 2,6 W (ECO-stand-by) / 0,4 W (diepe stand-by)
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