ClickShare CX-20
Transformeer kleine vergader- en huddle-ruimten in inspirerende
conferencingfaciliteiten.

b Volledige BYOD-ondersteuning
b Samenwerken op afstand
b Drievoudig agnostisch: werkt
met elk apparaat, met UCtechnologie en met elk merk
van AV-randapparatuur.
b Verbeterde beveiliging
b Verbonden en beheerd in de
cloud
b Geleverd met 1 Conferencing
Button
b Werk samen met de
Conferencing Button of
Collaboration App

In de moderne bedrijfswereld is een vlotte samenwerking en flexibiliteit vereist,
vooral wanneer het gaat om teamvergaderingen in huddle-ruimten, en dit is
precies wat Barco ClickShare CX-20 biedt. Door creatieve innovatie te stimuleren
via naadloze draadloze vergaderingen, maakt de ClickShare CX-20 vergaderingen
inspirerender en productiever.
Start een huddle-vergadering vanaf je apparaat
Met ClickShare CX-20 s het eenvoudiger dan ooit om huddle-vergaderingen op afstand te starten op
je apparaat, waardoor je een naadloze en meeslepende vergaderervaring kan bieden aan alle
deelnemers, zowel lokaal, als gast of op afstand. Gebruik je favoriete vergadersoftware in combinatie
met de ClickShare Conferencing Button en je kunt je vergadering in minder dan zeven seconden
starten. De CX-20 kan draadloos worden aangesloten op bestaande camera's in de huddle-ruimte,
speakers en audiorandapparatuur. Daardoor bespaar je tijd en maximaliseer je de efficiëntie.

Bepaal hoe je wilt samenwerken
ClickShare CX-20 biedt je uitzonderlijke flexibiliteit en keuze, zodat je zelf kunt bepalen hoe je wilt
samenwerken. Of je nu op pc, Mac of mobiel werkt, de ClickShare Wireless Conferencing Button en
de ClickShare Collaboration App zorgen voor een eenvoudige en consistente gebruikerservaring.
Naast zijn compatibiliteit met meerdere apparaten is ClickShare CX-20 ook volledig compatibel met de
technologie van je conferencingplatform (UC) en je eigen USB-randapparatuur. Extra functies, zoals
een lokaal zicht op het beeldscherm van de vergaderruimte, zorgen voor een nog betere ervaring..

Verbeterde beveiliging en naadloze integratie
Het ClickShare CX-20 draadloze conferencingsysteem is perfect geschikt voor elke zakelijke omgeving
en is uitgerust met een aantal geweldige functies voor verbeterde beveiliging en naadloze integratie.
De ClickShare Conference biedt een probleemloze integratie met elk IT-netwerk, terwijl het XMS
(Cloud) Management Platform zorgt voor eenvoudig apparaatbeheer, een intuïtieve gebruikerservaring
en duidelijke analyses om meer uit je digitale werkruimte te halen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CLICKSHARE CX-20

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 and higher.
Android v9 and higher (ClickShare App)*
iOS 12 and higher (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

1

ClickShare App

Desktop & Mobile*

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
ClickSharebasisstation
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

/

Room Dock (peripheral support)

Ja

Local view & moderation

Plaatselijk beeld van enkel het beeldscherm in de vergaderruimte

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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