
Grande espaço com
ClickShare CS-100
Sistema de apresentação sem fio para grandes espaços 

b Conexão à tela central
sem fio

b 1 usuário na tela

b Compartilhar do laptop,
tablet ou smartphone

b Saída HDMI

Melhor colaboração, em pequenas equipes. Espaços grandes são
espaços criativos, flexíveis, dinâmicos e intuitivos onde você traz
seu próprio dispositivo para compartilhar, discutir, interagir.
Rápido e fácil.

É por isso que a Barco desenvolveu o ClickShare CS-100 Huddle.
Com esse sistema de apresentação sem fio, projetado para
colaboração espontânea em grandes espaços, os usuários
simplesmente podem compartilhar na tela de apresentação o que
está nos dispositivos móveis ou laptops deles. Sem cabos, sem
configurações, sem esperar para poder entrar. Foco no que
realmente interessa.

Transforme seus grandes espaços em espaços vibrantes de
colaboração
O CS-100 Huddle traz compartilhamento de conteúdo rápido, criativo para
pequenas salas e grandes espaços. Oferece para sua empresa uma experiência
de reunião uniforme tanto para espaços grandes como para sala de reunião do
Conselho. Qualquer pessoa – incluindo convidados – podem conectar e
compartilhar, sem necessidade de treinamento. Use o aplicativo ClickShare
para ter o conteúdo de seu dispositivo na tela da sala de reunião. 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. Ou solicite o
ClickShare Button além do pacote de compartilhamento de conteúdo
dinâmico e enriquecido.

Apropriado para sua empresa
O CS-100 Huddle é um modelo independente com saída HDMI, que permite
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até 8 usuários conectados, com um usuário compartilhando de cada vez.
Também pode ser integrado na rede da empresa e gerenciado centralmente,
para desfrutar de uma experiência uniforme do espaço grande para a sala de
reunião do Conselho. O CS-100 Huddle inclui os recursos de segurança padrão
do ClickShare inclusive a criptografia, gerenciamento de login, https e a
possibilidade de ocultar o SSID da rede sem fio da Unidade Base.

O CS-100 Huddle é um produto criado com fluxos e processos certificados
pela ISO 27001.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GRANDE ESPAÇO COM CLICKSHARE CS-100

Especificações gerais

Sistema operacional Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.14/10.15 (Catalina)
Android 9 & 10 (Aplicativo ClickShare)
iOS 11, 12 & 13 (Aplicativo ClickShare)

Saídas de Vídeo 1x HDMI

Resolução de saída 1920x1080

Áudio Via HDMI, analógico via entrada de áudio de 3,5 mm

Taxa de quadro Até 30 fps

Número de fontes simultâneas na tela 1

Número de conexões simultâneas 8

Compatibilidade com iPad, iPhone e Android Compartilhamento de documentos, navegador, câmera para o aplicativo do ClickShare de dispositivos
Android e iOs

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 no modo de integração de rede

Protocolo de transmissão sem fio IEEE 802.11 a/g/n

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 não compatíveis)

Conexões 1x Ethernet LAN 100Mbit 
USB 1x (traseiro) + 1x (frontal) 
Saída de linha analógica de áudio no plugue de metal (3,5 mm)

Nível de Ruído Sem ventilador

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

Suporte para Google Cast Google Cast não suportado

*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

Peso 600 g/1,32 lbs

Dimensões (AxLxP) 205 mm x 115 mm x 45 mm (Mín.)/8,1” x 4,5” x 1,8” (Mín.)

Consumo de energia Operação: 6 W (típico)/18 W (máx) 
Standby: 2,6 W (Standby econômico)/0,4 W (Standby profundo)

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.

www.barco.com


