
wePresent WiPG-1600W
Oferecendo a maior quantidade de recursos para
experiências interativas; parte sistema sem fio, parte

b  Rede flexível via LAN com fio,
LAN sem fio ou as duas ao
mesmo tempo 

b  Conectividade USB 

b  Transmissão de vídeo de baixa
latência e resolução full 1080p 

b  Anotação na tela para
apresentações mais interativas 

b  Alimentação via Ethernet (PoE)
para instalações flexíveis e
simples 

Como todos os modelos do wePresent, o WiPG-1600W oferece compatibilidade
multiplataforma, permitindo que dispositivos Windows, Mac OS, Android e iOS
apresentem e interajam entre si. O O WiPG-1600W também oferece suporte para
o Apple Apple AirPlay, permitindo que os usuários apresentem usando o
protocolo nativo da Apple.

Unindo pessoas e ideias
O WiPG-1600W oferece todos os recursos encontrados no WiPG-1000 mais atualizações inteligentes

e Os recursos de anotação na tela e quadro branco virtual permitem que os apresentadores

destaquem os pontos-chave e desenvolvam ideias durante suas apresentações. Utilizando um mouse

USB conectado à unidade, os apresentadores podem facilmente fazer anotações na tela e acessar

recursos de controle de conferência para os moderadores sem um visor sensível ao toque.

Conexões rápidas para os convidados
O WiPG-1600W oferece diversos estilos de conexão para se adequar a qualquer ambiente. Usando a

porta USB integrada, apresentações de documentos, mídia e vídeo podem ser realizadas sem nenhum

computador/MAC/dispositivo móvel. Os convidados podem se conectar e fazer apresentações

usando um token USB que executa o software MirrorOp sem instalação em seu dispositivo

Soluções para engajar sua audiência
Com os webslides, os apresentadores podem garantir que sua audiência permaneça envolvida e

focada no conteúdo compartilhado. Com este recurso habilitado, todos os membros conectados da

audiência podem visualizar o conteúdo projetado no monitor e todas as anotações da tela em seu

próprio dispositivo em tempo real.

A distribuição de 1 a muitos permite que o conteúdo da apresentação seja exibido simultaneamente

em múltiplos wePresents conectados à rede, uma solução ideal para experiências de reunião ou

aprendizagem de grande porte.

O WiPG-1600W promete levar sua experiência de apresentação a um novo nível de interatividade.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS WEPRESENT WIPG-1600W

Sistema operacional Windows 7, 8, 10 e superior
macOS X, 10.9 e superior
Android 4.1 e superior
iOS 9 e superior

Suporte padrão nativo do setor Apple AirPlay

Saída de Vídeo 1 x HDMI
1 x VGA

Taxa de quadro até 30 fps

Resolução de saída até 1080p

Usuários conectados até 64

Origens até 4 simultaneamente com layout de tela fixa

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

Protocolo de autenticação WEP
WPA/WPA2 PSK
WPA/WPA2 Enterprise
Modo de estação 802.1x EAP

Protocolo de transmissão sem fio 2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) comutável

Interfaces 1 x VGA de 15 pinos (traseiro)
1 x LAN Ethernet RJ-45 (traseiro)
1 x HDMI (traseiro)
2 x USB 2.0 (frontal) + 1 x USB 2.0 (traseiro)
1 x Entrada de fone estéreo (traseira)
1 x LED power button (front)
1 x Botão RESET (fundo)

Consumo de energia 15,3 W (consumo total de energia)

sob condições de teste:

· Fonte suportada: CC 5V
· Versão do software: 1.0.0.5
· Versão do hardware: 0,53
· Porta USB: carga de 0,5 A em cada porta (total de 3 portas)
· Wi-Fi: 2.4G/11n (projeção de quatro transmissões de vídeo 1080p)
· Porta de Ethernet: pacote de ping
· HDMI: Saída 4 em 1 tela
· VGA: Saída 4 em 1 tela
· Entrada de fone: Conectar ao alto-falante

Dissipação de calor 18,755BTU/hr

Peso 801 g (com pacote)
293 g (sem pacote)

Dimensões 159 x 91 x 29,9 mm (sem pacote)
216 x 220 x 66 mm (com pacote)

Temperatura ambiente Temperatura de operação: 0 ~ 40
Armazenamento: -10  ~ +70

Umidade do Ambiente Operacional 90%
Armazenamento 85% UR
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