SNADNÉ
SDÍLENÍ
OBSAHU PRO
KAŽDOU MÍSTNOST.
Logitech Screen Share
Zařízení Logitech ® Screen Share umožňuje snadné sdílení obsahu prostřednictvím kabelu na libovolném
specializovaném počítači v konferenční místnosti. Jednoduše jej připojte k notebooku nebo tabletu
prostřednictvím konektoru HDMI a zahajte sdílení: není třeba instalovat software, zadávat kód a ani se
připojovat k internetu. Účastníci v místnosti se mohou v připojování svých zařízení snadno střídat a přenášet
obsah bez jakéhokoli přerušení.
Zařízení Screen Share, využívající přístroj připojený přes HDMI a kompatibilní aplikaci pro počítač v konferenční
místnosti, promítá obsah na obrazovku v místnosti, kde jej uvidí ostatní, a sdílí jej prostřednictvím libovolné
videokonferenční služby. U zařízení bez výstupu HDMI jednoduše připojte vhodný adaptér. Umožníte tím
sdílení z většiny zařízení, mimo jiné z chytrých telefonů, tabletů, fotoaparátů a přehrávačů médií.
Zařízení Screen Share představuje spojení snadno návykového procesu ve stylu připoj-prezentuj a dokonalé
spolehlivostí a pohotové výkonnosti. Zařízení Screen Share, vybavené moderními technologiemi v nenápadném
balení, se snadno instaluje, jednoduše používá, a je cenově dostupné pro nasazení v každé konferenční
místnosti.
SPECIFIKACE PRODUKTU
Zařízení Screen Share
Číslo dílu: 939-001553
UPC: 097855135933

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST
Rozměry
14,2 x 24,7 x 83 mm
30 g

Zařízení Screen Share

Délka kabelu
250 mm

Držáky pro uspořádání kabelů

TECHNICKÉ PARAMETRY
Obraz v rozlišení 1080p HD při až 30 snímcích za
sekundu + zvuk prostřednictvím HDMI
Vstup/výstup
Vstup: HDMI 1.4a a vyšší
Výstup: USB 3.0 nebo USB 2.0
Ostatní
Napájení prostřednictvím USB
Indikátor stavu

OBSAH BALENÍ

Dokumentace
Poutko pro uchycení

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Výkon
Vstup: 1280 x 720 (720p) nebo 1920 x 1080 (1080p),
až 60 fps

Windows® 7, Windows 8.1 nebo Windows 10
Mac OS X® 10.10 nebo vyšší

Výstup: 1920 x 1080 (1080p) při 30 fps
Audio: 48 kHz/16 bitů PCM
Odezva hardwaru: <10 ms

ZÁRUKA
Dvouletá omezená záruka na hardware

LOGITECH SCREEN SHARE

Prezentující

Logitech Screen Share
Počítač v místnosti*
(zařízení ConferenceCam)

Displej

OKAMŽITÉ SDÍLENÍ
Jednoduše připojte a prezentujte ze svého
notebooku, chytrého telefonu nebo tabletu.
Již žádné další zapisování a vyhledávání ID
konference nebo kódu pro spárování.
Již žádné zápolení se vstupními zdroji a
dálkovými ovladači.
Není třeba instalovat žádný software ani se
připojovat k internetu, stačí pouze připojit a
prezentovat

SDÍLENÍ PŘI VIDEOKONFERENCÍCH
Zařízení Logitech Screen Share je kompatibilní
s aplikacemi Zoom, Skype for Business, WebEx,
BlueJeans a ostatními konferenčními službami,
které podporují sdílení obsahu.
Zařízení ConferenceCam v místnosti zůstává
aktivní, díky čemuž mohou prezentující sdílet
obsah a zároveň je bude vidět a slyšet.
Na počítači v místnosti (Windows nebo Mac)
se spustí aplikace Screen Share pro snadné
sdílení při online konferencích.

STAČIT PŘEDAT A PŘIPOJIT
V roli prezentujícího se můžete snadno střídat
bez prodlev či přerušení.
Jednoduše odpojte kabel HDMI z jednoho
zařízení a předejte jej dalšímu prezentujícímu.
Zařízení Logitech Screen Share automaticky
rozpozná nové HDMI připojení.

* Aplikace Logitech Screen Share se spustí na počítači v místnosti a lze ji stáhnout ze stránky www.logitech.com/support /screenshareapp.

Ohledně objednávek či dalších otázek
se obraťte na vámi preferovaného
distributora.
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