แชร์
คอนเทนต์
ไปทุกๆ ห้องได้งา่ ย
Logitech Screen Share
Logitech® Screen Share เพิม
่ การแชร์คอนเทนต์แบบใช้สายไปยังคอมพิวเตอร์ทอ
ี่ ยูใ่ นห้องประชุมทุกเครื่องได้อย่างง่ายดาย เพียงเชื่อมต่อแล็ปท็อปหรือ

แท็บเล็ตผา่ นทาง HDMI เพื่อเริม
่ ต้นแชร์ ไม่จ�ำ เป็ นต้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์ ป้ อนรหัสผ่าน หรือแม้แต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผเู้ ข้าร่วมประชุมในห้องสามารถสลับ
กันเสียบตอ
่ อุปกรณ์ของพวกเขาเพื่อสตรีมคอนเทนต์ได้โดยไม่ตอ
้ งหยุดให้เสียเวลา

ด้วยอุปกรณ์ทถ
ี่ า่ ยทอดภาพผ่าน HDMI และโปรแกรมใช้งานร่วมสำ�หรับคอมพิวเตอร์ในห้องประชุม Screen Share จะฉายภาพคอนเทนต์บนหน้ าจอในห้อง

ประชุมให้ทก
ุ คนมองเห็นและแชร์ไปยังบริการห้องประชุมหรือการประชุมผ่านวิดโี อใดก็ตาม สำ�หรับอุปกรณ์ทไี่ ม่มเี อาต์พต
ุ HDMI เพียงเชื่อมต่ออะแดปเตอร์
ทีเ่ หมาะสม วิธน
ี ช
ี้ ว
่ ยให้คณ
ุ แชร์จากอุปกรณ์สว
่ นใหญ่ รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้อง และโปรแกรมเล่นสื่อต่างๆ

Screen Share ผสมผสานขัน
้ ตอนทำ�งานเสียบปลัก
๊ แล้วนำ �เสนอทีค
่ น
ุ้ เคยเข้ากับประสิทธิภาพทีไ่ ว้วางใจได้และตอบสนองฉับไว รวมเทคโนโลยีล�ำ้ หน้ าในชุด
อุปกรณ์ครบครัน Screen Share จึงติดตัง้ ได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ในราคาไม่แพงสำ�หรับใช้งานในห้องประชุมทุกห้อง

คุณสมบัตผ
ิ ลิตภัณฑ์

ขนาด + น้ำ �หนั กผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ Screen Share

ขนาด
14.2 มม. x 24.7 มม. x 83 มม.
0.56” x 0.97” x 3.27”
30 ก. / 1.1 ออนซ์

หมายเลขชิน
้ สว
่ น: 939-001553
UPC: 097855135933

ความยาวสายเชื่อมต่อ
250 มม. / 9.84”
ข้อกำ�หนดด้านเทคนิ ค
วิดโี อ 1080p HD ทีส
่ งู สุด 30 เฟรมต่อวินาที ภาพ
+ เสียงผา่ นทาง HDMI
อินพุต/เอาต์พต
ุ
อินพุต: HDMI 1.4a และสงู กว่า
เอาต์พต
ุ : USB3.0 หรือ USB2.0
อื่นๆ
USB จ่ายไฟ
ไฟสถานะ LED

ภายในกล่อง
อุปกรณ์ Screen Share
เอกสารคูม
่ อ
ื

แถบตีนตุก
๊ แก

ตัวยึดสายเคเบิล

ข้อกำ�หนดของระบบ
สมรรถนะ
อินพุต: 1280 x 720 (720p) หรือ 1920 x 1080
(1080p), สูงสุด 60 fps
เอาต์พต
ุ : 1920 x 1080 (1080p) ที่ 30 fps
เสียง: 48 KHz/ 16-bit PCM

Windows® 71, Windows 8.1 หรือ Windows 10
Mac OS X® 10.10 หรือสูงกว่า
การรับประกัน
การรับประกันแบบจำ�กัด 2 ปี ส�ำ หรับฮาร์ดแวร์

LOGITECH SCREEN SHARE

อุปกรณ์
อินพุต

พีซท
ี ม
่ี ี
Logitech Screen Share*
(ConferenceCam)

จอภาพ
ในห้อง

แชร์ได้ทน
ั ที
เพียงเชื่อมตอ
่ แล้วนำ �เสนองานจากแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ตของคุณ
ไม่ต้องคอยตรวจสอบรหัสการประชุมหรือรหัสการจับคู่ซ้ำ�แล้ว
ซ้ำ�เล่า
ไม่ตอ
้ งวน
ุ่ วายกับแหลง่ สัญญาณเข้าและการควบคุมแบบรีโมทอีก
ไม่ตอ
้ งติดตัง้ ซอฟต์แวร์หรือเชื่อมตอ
่ อินเทอร์เน็ต เพียงเสียบปลัก
๊
แล้วเริม
่ ต้น

แชร์กบ
ั การประชุมผ่านวิดโี อ
Logitech Screen Share ทำ�งานรว
่ มกับ Zoom, Skype for

Business, WebEx, BlueJeans และบริการการประชุมอื่นทีร่ องรับ
การแชร์คอนเทนต์

ConferenceCam ในห้องประชุมยังคงทำ�งาน ดังนัน
้ ผน
ู้ ำ �เสนอจึง
สามารถแชร์คอนเทนต์ ให้ผอ
ู้ ่น
ื มองเห็นและได้ยน
ิ ไปพร้อมกัน
แอพพลิเคชัน
่ Screen Share รันทีค
่ อมพิวเตอร์ในห้องประชุม

(Windows หรือ Mac) เพื่อแชร์กบ
ั การประชุมทางออนไลน์ได้งา่ ย

เพียงส่งให้แล้วเชื่อมต่อ
สลับกันเป็ นผน
ู้ ำ �เสนอได้งา่ ยโดยไมเ่ สียเวลาหรือต้องหยุดรอ
เพียงถอดสาย HDMI ออกจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งและสง่ ตอ
่ ให้ผน
ู้ ำ �
เสนอคนถัดไป

Logitech Screen Share จะจดจำ�การเชื่อมตอ
่ HDMI ใหมโ่ ดย
อัตโนมัตแ
ิ ละแสดงคอนเทนต์ทแ
ี่ ชร์

*แอพพลิเคชัน
่ Logitech Screen Share รันทีค
่ อมพิวเตอร์ในห้องประชุมและดาวน์โหลดได้จาก www.logitech.com/support/screenshareapp
Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
จัดพิมพ์กน
ั ยายน 2017
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อาจจำ�เป็ นต้องมีการกำ�หนดค่าเพิม
่ เติม

© 2017 Logitech. Logitech โลโก้ Logitech และเครื่องหมายอื่นๆ ของ Logitech เป็ นทรัพย์สน
ิ ของ Logitech และอาจได้รบ
ั การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทัง้ หมดเป็ นทรัพย์สน
ิ ของเจ้าของทีเ่ กีย
่ วข้อง Logitech ไม่รบ
ั ผิดชอบสำ�หรับข้อผิดพลาดใดๆ ทีอ
่ าจปรากฏสิง่ พิมพ์นี้ ข้อมล
ู
ผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัตท
ิ รี่ ะบุในทีน
่ อ
ี้ าจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่จ�ำ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

