
Logitech® Screen Share lisää neuvotteluhuoneen tietokoneeseen helppokäyttöisen, langallisen 
sisällönjakotoiminnon. Yhdistä vain kannettava tai taulutietokone HDMI-liitännän kautta, niin voit aloittaa 
jakamisen. Ohjelmistoa tai salasanaa ei tarvita – tai edes internet-yhteyttä. Huoneessa olevat osallistujat 
voivat vuorollaan yhdistää laitteensa ja suoratoistaa sisältöä keskeytyksittä.

Screen Sharen toiminta perustuu HDMI-yhteydellä varustettuun sieppauslaitteeseen ja neuvotteluhuoneen 
tietokoneelle asennettuun sovellukseen. Niiden avulla se heijastaa sisältöä huoneen näytölle, josta paikalla 
olijat näkevät sen ja josta se voidaan jakaa kokous- ja videoneuvottelupalveluihin. Laitteet, joissa ei ole 
HDMI-lähtöporttia, voidaan yhdistää helposti sovittimen avulla. Sisältölähteeksi käyvät siis useimmat laitteet, 
kuten älypuhelimet, taulutietokoneet, kamerat ja mediasoittimet.

Screen Share yhdistää tutun liitä ja esitä -työnkulun vakaan luotettavaan ja sujuvaan toimintaan. 
Pienikokoinen mutta uusinta tekniikkaa pursuava Screen Share on vaivaton asentaa, helppo käyttää ja niin 
edullinen hankkia, että se voidaan ottaa käyttöön joka neuvotteluhuoneessa.

Logitech Screen Share

KÄTEVÄ
SISÄLLÖNJAKORATKAISU
JOKA HUONEESEEN.

TUOTETIEDOT TUOTTEEN MITAT JA PAINO

TAKUU

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Screen Share -laite
Osanumero: 939-001553
UPC: 097855135933

TEKNISET TIEDOT

1080p:n teräväpiirtovideo jopa 30 kuvan 
sekuntinopeudella ja ääni HDMI-yhteyden kautta

Tulo-/lähtöliitännät
Tuloliitäntä: HDMI 1.4a ja sitä uudemmat
Lähtöliitäntä: USB 3.0 tai USB 2.0

Muut
Virransyöttö USB-yhteyden kautta
Tilan merkkivalo

Suorituskyky
Tuloliitäntä: 1 280 × 720 (720p) tai 1 920 × 1 080 
(1080p), enintään 60 kuvaa sekunnissa
Lähtöliitäntä: 1 920 × 1 080 (1080p),  
enintään 30 kuvaa sekunnissa
Ääni: 48 kHz/ 16-bittinen PCM
Laitteen latenssi: < 10 ms

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows® 7, Windows 8.1 tai Windows 10
Mac OS X® 10.10 tai uudempi

Mitat
14,2 × 24,7 × 83 mm
30 g

Johdon pituus
250 mm

Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu.

Screen Share -laite
Dokumentaatio
Tarranauhakiinnitys
Johtojen hallintakiinnittimet
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*Neuvotteluhuoneen tietokoneella käytettävä Logitech Screen Share -sovellus voidaan ladata osoitteesta www.logitech.com/support /screenshareapp.

Jos haluat tehdä tilauksen tai  
esittää lisäkysymyksiä, ota yhteyttä 
valitsemaasi jälleenmyyjään.

LOGITECH SCREEN SHARE Esityslaite
Logitech Screen Share 
Huoneen tietokone* 
(ConferenceCam)

Näyttö

PIKAJAKAMINEN
Liitä johto ja aloita esitys kannettavalta,  
älypuhelimelta tai taulutietokoneelta.
Voit unohtaa kokoustunnusten ja  
pariliitoskoodien tarkistamisen uudelleen  
ja uudelleen.
Taakse jäänyttä aikaa ovat myös tulolähteiden 
selailu ja kaukosäätimen näpyttely.
Ohjelmiston asennusta tai internet-yhteyttä ei 
tarvita – laitteen liittäminen riittää

JAKAMINEN VIDEOKOKOUKSISSA
Logitech Screen Share on yhteensopiva Zoom-, 
Skype for Business-, WebEx- ja BlueJeans- 
palvelujen sekä muiden sisällön jakamista  
tukevien palvelujen kanssa.
Huoneen ConferenceCam pysyy aktiivisena,  
joten esittäjät voivat jakaa sisältöä ja näkyä  
ja kuulua samalla itse.
Neuvotteluhuoneen tietokoneella (Windows  
tai Mac) käynnissä oleva Screen Share  
-sovellus mahdollistaa helpon jakamisen  
verkkokokouksissa.

ANNA ETEENPÄIN JA YHDISTÄ
Laitetta on helppo käyttää vuorotellen ilman  
viiveitä tai häiriöitä.
Irrota vain HDMI-johto laitteesta ja anna laite 
seuraavalle esittäjälle.
Logitech Screen Share tunnistaa uuden  
HDMI-yhteyden automaattisesti.


