
Botão ClickShare
Botão sem fio ClickShare

b  Componente clássico do
ClickShare 

b  Dispositivo USB para
iniciar no
compartilhamento de tela 

b  Disponível na versão USB-
A e USB-C 

São os componentes mais emblemáticos, os ClickShare Buttons
significa o “Click” em ClickShare. Ligue um desses dispositivos USB no
seu laptop, inicie o aplicativo e clique no botão, e compartilhe o seu
conteúdo usando o equipamento de AV da sala de reunião.

Para garantir que seu conteúdo é exibido na tela correta, todos os
ClickShare Buttons formam par com uma ClickShare Base Unit. O
processo de emparelhamento é rápido e simples, assim os ClickShare
Buttons podem ser movidos nas salas de reuniões sem nenhum
problema. Múltiplos ClickShare Buttons podem ser emparelhados
com a ClickShare Base Unit, e até quatro pessoas podem usar a
mesma tela ao mesmo tempo.

Para garantir que seu conteúdo seja exibido na tela correta, todos os
Botões ClickShare formam par com uma Unidade Base ClickShare. O
processo de emparelhamento é rápido e simples, assim os Botões
ClickShare podem ser movidos nas salas de reuniões sem nenhum
problema. Múltiplos ClickShare Buttons podem ser emparelhados na
ClickShare Base Unit e, dependendo da Base Unit, é possível
compartilhar com até oito pessoas na tela ao mesmo tempo.

O Button do ClickShare também está disponível na versão USB-C.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BOTÃO CLICKSHARE

Peso 75 g/0,165 lb

Faixa de frequência 2,4 GHZ e 5 GHz

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

Protocolo de autenticação WPA2-PSK em modo individual

WPA2-PSK ou IEEE 802.1X no modo de integração de rede

Dimensões (AxLxP) 16,3 mm x 59,3 mm x 162,52 mm / 0,64” x 2,335” x 6,398”

Consumo de energia Alimentado por USP

5V CC

Típica de 350mA

Máximo de 500mA

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