WPS IPRO2
A nova versão do sistema de apresentação sem fio foi batizada de WPS IPRO2. Agora o equipamento suporta resolução 1080p e tela touchscreen,
possui também a função WEBSLIDES, onde a apresentação pode ser mostradas diretamente no seu dispositivo.
Você pode conectar seu PC, laptop Macbook, Ipad, Galaxy Tab, celulares Apple e Android instalando um aplicativo e se conectan do a uma rede Wifi,
simples assim.
O WPS é a solução ideal para uso corporativo e educacional, para apresentações em salas de reuni ão, treinamentos e salas de conferências. Com ele
você pode ter até 64 pessoas conectadas simultaneamente e até 4 pessoas transmitindo conteúdos diferentes na mesma tela.

Instalação
A Instalação é muito simples, basta conectar o WPS a sua TV ou projetor com um cabo HDMI ou SVGA.
No caso do SVGA você pode conectar também o áudio pela saída P2 do WPS. A conexão HDMI já leva o áudio embutido.

Mostrar conteúdo do seu celular ou tablet
1. Ligue a TV ou projetor. Leia o QR Code e instale o aplicativo em seu dispositivo.
2. Conecte-se a rede Wifi que aparece na parte de baixo da tela da sua TV ou projetor.
3. Abra o aplicativo instalado e localize a mesma rede.
4. Pronto! Você já está apto a transmitir o seu conteúdo, selecione o tipo de conteúdo que deseja compartilhar e clique no botão Play na parte superior
da tela do seu dispositivo móvel.

Mostrar conteúdo do seu notebook ou Macbook
1. Ative sua conexão Wifi e conecte -se a rede WPS BY AVLIFE
2. Conecte o Pendrive que acompanha o equipamento na porta USB do seu computador.
3. Execute o arquvo WPS BY AVLIFE e PRONTO!! Basta clicar no Play para transmitir a sua tela.

Modos de Utilização
Modo Livre
No modo Livre qualquer pessoa pode se conectar e enviar conteúdo para o WPS. Na tela você pode ver o nome da rede e a senha para se conectar e
enviar o seu conteúdo.
Modo Moderador
No modo Moderador (Conference Control) o conteúdo que aparece na tela é controlado por um moderador que acessa a página d e configuração do
WPS. As pessoas ainda conseguem se conectar na rede, porém o conteúdo só aparece na tela após aprovação do Moderador. Esta op ção é muito útil
para escolas, ambientes onde várias pessoas precisam mostrar o conteúdo ou ambientes em que você deseja bloquear o acesso a tela.

Tipos de conexão
Usando conexão de rede própria do WPS
Por padrão o WPS cria uma rede própria chamada WPS BY AVLIFE. Nessa opção você manda conteúdo para a tela porém não tem acess o a internet.
Usando sua conexão WIFI
Nessa opção você configura o WPS para se conectar em sua rede W IFI, assim quando você acessar, você consegue enviar conteúdo para tela e
acessar a internet pela conexão W IFI do local.
Usando conexão de rede por cabo
Nessa opção você conecta o WPS a sua rede at ravés de cabo, assim você consegue que qualquer computador conectado a sua rede possa enviar
conteúdo para tela, mesmo estando a uma distância grande do WPS. Desta forma você pode também controlar o seu computador sem precisar leva-lo
até a sala de reunião. Basta conectar um mouse/teclado USB na porta de entrada do WPS. Neste tipo de conexão você também pode ter acesso a
conexão de internet que já é compartilhada em sua rede.

Distância suportada

Ate 20 metros sem barreiras

Resolução de vídeo

1080p/720p/576p/480p/480i

Formato de Áudio

Stereo

Sistemas Suportados

Windows XP / Vista / 7 / 8 , Mac OS X 10.5 e mais novos. WiFi -Doc: Android 2.2 e mais
novos, iPad / iPhone OS 3.2 e mais novos

Conexões

Entradas:RJ-45, 3 x USB 2.0
Saídas: SVGA, HDMI, P2 Audio Stereo

Itens inclusos

1 WPS, 2 Antenas, 1 PenDrive, 1 fonte de energia e manual de instalação/garantia.

Aplicação

O WPS é a solução ideal para uso corporativo e educacional, para apresentações em salas de
reunião, treinamentos e salas de confer ências

Medidas

160mm (Largura) x 60.3mm (Comprimento) x 30mm (Altura)

Garantia

Garantia de 6 meses

