ClickShare CSE-200+
Solução de colaboração sem fio para compartilhamento de conteúdo
criativo adaptada para as implementações de sua empresa

b Até 2 usuários na tela
b Compartilhar do laptop,
tablet ou smartphone
b Troca suave entre fontes
com fio e sem fio
b Avançados recursos de
segurança
b Suporte de anotações,
função de lousa e touch
back em uma tela de 4K
b Gerenciamento central
b Fornecido com 2 botões

A criatividade impulsiona os negócios. Aprimorando a experiência de
reuniões criativas, troca de ideias e discussões que estimulam a
colaboração em equipe e os resultados da empresa. Com a solução
de colaboração sem fio, ClickShare, você traz para sua empresa uma
ideação sem esforço e uma colaboração eficiente.
Compartilhamento enriquecedor
O CSE-200+ oferece experiências colaborativas interativas para salas de reunião de
médio porte. Permite até 2 pessoas compartilhando o conteúdo simultaneamente.
Os usuários simplesmente conectam um dispositivo com USB – o ClickShare
Button – em seus comutadores PC ou Mac e clicam no botão para ter o conteúdo
de seus laptops na tela da sala de reunião grande. Com os Aplicativos ClickShare, os
usuários podem compartilhar o conteúdo de seus laptops, telefones celulares ou
tablets. Certifique-se de ter o firmware mais recente instalado em sua Base Unit para
poder ter a melhor experiência com o Aplicativo de área de trabalho.

Estimule a criatividade por toda sua empresa
O CSE-200+ foi projetado para implementações corporativas. Ele oferece um
entrada HDMI para equipamento legado, alternando facilmente entre fontes sem fio
e com fio, recursos de segurança avançados, total integração da rede, uma vasta
variedade de recursos de interatividade - incluindo suporte para anotações, função
de lousa e touch back em telas de 4K e gerenciamento central. Até 2 pessoas
podem compartilhar o conteúdo simultaneamente, o CSE-200+ incentiva a troca
de ideias e produtividade em sua empresa.
O CSE-200+ é um produto criado com fluxos e processos certificados pela ISO
27001.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CLICKSHARE CSE-200+

Especificações gerais
Sistema operacional

Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit
macOS 10.13/10.14 (Mojave)
Android v7 e v8 e 8.1 (app do ClickShare)
iOS 11, 12 (app do ClickShare)

Saídas de Vídeo

1x HDMI 1.4b

Entradas de vídeo

1x HDMI 1.4b

Resolução de saída

4K UHD (3840*2160) a 30Hz

Resoluções de entrada

1920x1080 a 60Hz

Áudio

Via HDMI, analógico via Audio Jack 3,5 mm, S/PDIF

Compatível com AirPlay

Espelhamento de iOS (AirPlay) do iOS 9.0 até iOS 12/Mac OS 10.14 (Mojave)

Suporte para Google Cast

Android 8

Suporte a Miracast

Windows 10

Taxa de quadro

Até 30fps*

Número de fontes simultâneas na tela

2

Número de conexões simultâneas

16

Compatibilidade com iPad, iPhone e Android

Compartilhamento de documentos, navegador, câmera para dispositivos Android e iOs através do aplicativo do
ClickShare

Área de trabalho estendida

Disponível (dependendo do seu sistema operacional). Pode exigir ClickShare Extension Pack.

Protocolo de autenticação

WPA2-PSK em modo individual
WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button no modo de integração de rede

Protocolo de transmissão sem fio

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

Alcance

Ajustável com modulação da força do sinal; máx. 30m (100 ft) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit

Faixa de frequência

2,4 GHz e 5 GHz (canais DFS compatíveis em um número selecionado de países; em breve)

Conexões

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (traseira); 2x USB Type A 2.0 (traseira); 1x USB Type A 2.0 (frente)
Saída de linha analógica de áudio no plugue de metal (3,5 mm), S/PDIF digital

Nível de Ruído

Máx. 25 dBA a 0 a 30°C
Máx. 30 dBA a 30 a 40°C

Faixa de temperatura

Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F)
Máx: 35°C (95°F) at 3.000 m
Armazenamento: -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Umidade

Condições de armazenamento: 0 a 90% umidade relativa, sem condensação
Condições de operação: 0 a 85% umidade relativa, sem condensação

Sistema antifurto

Trava Kensington

Certificações

FCC/CE

Garantia

3 anos como padrão

*Observação

*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.

Dimensões da unidade base ClickShare
Dimensões (AxLxP)

39 mm x 200 mm x 202 mm

Fonte de alimentação

Entrada padrão 110/220 VCA

Consumo de energia

Operação normal: Máx. 50 W
Standby:

Peso

900 g
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