
Logitech® Screen Share giver mulighed for nem deling af indhold på computeren i mødelokalet via en ledning. 
Tilslut blot en bærbar pc eller en tablet-pc via HDMI, så er du klar til at dele indhold. Du behøver ikke 
installere software, huske en adgangskode eller endda have forbindelse til internettet. Mødedeltagerne kan 
nemt skiftes til at streame indholdet fra deres enheder helt uden afbrydelser.

Screen Share består af en HDMI-optagerenhed med tilhørende software på computeren i mødelokalet og 
kan vise indhold på skærmen i mødelokalet så det kan ses af de tilstedeværende i rummet og deles ved 
onlinemøder vha. videokonferencetjenester. Hvis din enhed ikke har en indbygget HDMI-udgang, skal du blot 
bruge en passende adapter. Så kan du dele fra stort set alle enheder, herunder smartphones, tablet-pc'er, 
kameraer og medieafspillere.

Screen Share er en nem måde at præsentere på idet den kombinerer brugervenlighed med en klippefast 
pålidelighed og en imponerende ydeevne. Screen Share bruger avanceret teknologi der samtidig er nem at 
installere og bruge for alle, og som ikke koster alverden og kan derfor installeres i alle mødelokaler.

Logitech Screen Share

ENKELT
INDHOLD
INDHOLDSDELING  
ALLE STEDER.

PRODUKTSPECIFIKATIONER PRODUKTMÅL OG VÆGT

GARANTI

KASSEN INDEHOLDER

Screen Share-enhed
Produktnummer: 939-001553
UPC: 097855135933

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

HD-video med en opløsning på 1080p og op til  
30 billeder pr. sekund + lyd via HDMI

Indgang/udgang
Indgang: HDMI 1.4a og nyere
Udgang: USB 3.0 eller USB 2.0

Andet
Strømforsyning via USB
Statusindikator

Funktionalitet
Indgang: 1280 x 720 (720p) eller 1920 x 1080 (1080p),  
op til 60 fps
Udgang: 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps
Lyd: 48 KHz/ 16-bit PCM
Hardwareforsinkelse: < 10 ms

Systemkrav

Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X® 10.10 eller nyere

Mål
14,2 x 24,7 x 83 mm
30 g

Kabellængde
250 mm

2 års begrænset hardwaregaranti

Screen Share-enhed
Brugervejledning
Ophæng med bøjle og løkke
Kabelholderbeslag
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* Logitech Screen Share-software der kører på mødelokalecomputeren, kan downloades fra www.logitech.com/support /screenshareapp.

Kontakt din foretrukne forhandler  
hvis du har spørgsmål eller ønsker at 
foretage en bestilling.

LOGITECH SCREEN SHARE Præsentationsenhed
Logitech Screen Share 

Room Computer* 
(konferencekamera)

Vis

ØJEBLIKKELIG DELING
Du kan give præsentationer direkte fra din  
bærbare computer, smartphone eller tablet.
Slut med at tjekke og dobbelttjekke møde-id 
eller tilslutningskode.
Det er heller ikke nødvendigt at fumle med 
inputkilder og fjernbetjeninger.
Det er ikke nødvendigt at installere noget  
software eller have internetforbindelse – du skal 
bare sætte stikket i.

DEL VED ONLINEMØDER
Logitech Screen Share fungerer sammen med 
Zoom, Skype for Business, WebEx, BlueJeans  
og andre mødetjenester der understøtter  
indholdsdeling.
Kameraet i mødelokalet forbliver aktivt så  
præsentationsværter kan dele indhold og blive 
set og hørt på samme tid.
Screen Share-programmet kører på  
mødelokalets computer (Windows og Mac) så 
det er nemt at dele indhold ved onlinemøder.

RÆK STIKKET VIDERE
Det er nemt at skiftes til at holde  
præsentationer uden forsinkelser og afbrydelser.
Når du er færdig, skal du blot række HDMI- 
stikket videre til den næste deltager der skal 
holde præsentation.
Logitech Screen Share registrerer automatisk 
den nye HDMI-tilslutning


