ClickShare CX-30
Naadloos en draadloos vergaderen in kleine tot middelgrote vergader- en
conferencingruimten.

b Volledige BYODondersteuning
b Werk samen op afstand
b Volledige interactiviteit
en moderatie
(beschikbaar in
toekomstige firmwareupdate)
b Werkt met je apparaat, je
conferencingplatform
(UC) en je eigen
randapparatuur

Om zo productief mogelijk te kunnen vergaderen, moeten de
deelnemers zich betrokken en geïnspireerd voelen. De ClickShare
CX-30 van Barco biedt een naadloze draadloze vergaderoplossing
die op elk apparaat kan worden gebruikt om teams samen te
brengen - waar ook ter wereld - om deel te nemen aan inclusieve
vergaderingen die de beste ideeën en discussiepunten opleveren.
Compatibel met alle pc's, laptops of Mac-apparaten met
Windows, Android of iOS-besturingssystemen; ClickShare CX-30
kan van kleine tot middelgrote vergaderruimten innovatieve
vergader- en conferencingfaciliteiten maken.
Communiceer, bespreek en werk samen met deelnemers op
afstand en organiseer interactieve vergaderingen met touch-back,
aantekeningen en blackboarding.
Breng je eigen vergadering mee

b Verbeterde beveiliging
b Verbonden en beheerd in
de cloud
b Geleverd met 2
Conferencing Buttons
b Werk samen met de
Conferencing Button of

Met ClickShare CX-30 kan je overal ter wereld een vergadering beginnen met
collega's en belanghebbenden. Compleet met volledige "Bring Your Own
Device"-ondersteuning (BYOD), laat ClickShare CX-30 de deelnemers aan de
vergadering gebruik maken van eender welk apparaat, wat de samenwerking op
afstand een fluitje van een cent maakt wanneer ze vanaf een andere locatie aan
de vergadering deelnemen, en wanneer ze aan de vergadering deelnemen
vanaf kleinere vergader- en huddle-ruimten waar collega's hun laptops, tablets
of zelfs smartphones kunnen gebruiken.

Start IT-vriendelijke vergaderingen op afstand
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conferencingsysteem dat in minder dan zeven seconden klaar is voor gebruik.
De ClickShare Wireless Conferencing Button en de ClickShare Collaboration
App helpen om het hele proces voor het delen van inhoud snel en eenvoudig
te maken - ideaal voor wanneer er weinig tijd is - terwijl de drievoudige
agnostische werking van ClickShare ervoor zorgt dat het door iedereen kan
worden gebruikt, op elk apparaat met alle randapparatuur. De ClickShare CX30 is volledig compatibel met Windows, Mac, iOS en Android-apparaten en het
kan ook worden gebruikt in combinatie met alle Unified Communicationstechnologie (UC) en alle AV USB-randapparatuur van eender welk merk.
Bovendien kunnen ClickShare CX-30-gebruikers genieten van interactieve
functies* zoals moderatie, lokale weergave van het beeldscherm van de
vergaderruimte, aantekeningen, blackboarding en touch-backondersteuning,
waardoor gebruikers het touchscreen in de ruimte kunnen bedienen. Met de
ClickShare CX-30 kunnen gebruikers verbinding maken vanaf eender welk
apparaat. Het ClickShare CX-30 draadloze conferencingsysteem biedt namelijk
IT-vriendelijke functies, zoals verbeterde bedrijfsgerichte beveiliging en
naadloze integratie om gegevens en het bredere bedrijfsnetwerk te
beschermen, een XMS Cloud Management platform voor eenvoudig
apparaatbeheer en zelfs analyses zodat je het meeste uit je systeem en je
vergaderingen kunt halen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

CLICKSHARE CX-30

ClickShare Base Unit dimensions
Afmetingen (H x B x D)

34 mm x 135 mm x 135 mm

Voeding

Standaard 110/220 V AC-stekker

Energieverbruik

Operationeel: 5-10W, 24W Max

Gewicht

900 gr

General specifications
Besturingssysteem

Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 en hoger.
Android v9 en hoger (ClickShare-app)*
iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*

Video-uitgangen

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b

Audio-uitgang

USB, HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

Clickshare Buttons
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ClickShare App

Desktop & mobiel*

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast*

Geluidsniveau

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C

Authenticatieprotocol

WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Protocol voor draadloze overdracht

IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Bereik

Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30m (100 ft) tussen de ClickShare Button en het
ClickShare-basisstation
Frequentieband 2.4 GHZ en 5 GHz (DFS)

Frequentieband

2.4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)

Verbindingen

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB type C 2.0 (voorkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant)

Temperatuurbereik

Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F)
Max: 35°C (95°F) op 3000m
Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)

Vochtigheid

Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Antidiefstalsysteem

Kensingtonslot

Certificeringen

FCC/CE

Touch screen support & Interactivity

Ja*

Room Dock (peripheral support)

Ja

Local view & moderation

Ja*

Netwerkverbinding

LAN & wifi *

Management and reporting

Ja

Garantie

1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

*

* afhankelijk van de configuratie, beschikbaar in toekomstige firmware-updates
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Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.
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