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Logitech Screen Share
A Logitech® Screen Share alkalmazással könnyen és vezetéken keresztül tud tartalmat megosztani bármilyen
konferenciatermi számítógéppel. Csak csatlakoztass a hordozható számítógépet vagy táblagépet a HDMI-kábellel,
és már kezdődhet is a tartalommegosztás – nem kell szoftvert telepíteni, jelszót megadni, vagy akár az internethez
csatlakozni. A helyszínen tartózkodók sorban csatlakoztathatják saját eszközeiket, hogy tartalmat osszanak meg
fennakadás nélkül.
A HDMI videorögzítő eszközzel és a konferenciatermi számítógépre telepített alkalmazás támogatásával a Screen
Share a helyi kijelzőn megjeleníti a tartalmat, amely mások által is megtekinthető, illetve online megbeszélésekben
és videokonferenciás szolgáltatásokban is megosztható. A HDMI kimenettel nem rendelkező eszközök esetében
egyszerűen csak csatlakoztasson egy megfelelő adaptert. Ezzel szinte minden eszközről képes lesz tartalmat
megosztani – többek közt okostelefonról, táblagépről, digitális fényképezőgépről és médialejátszóról.
A Screen Share egyesíti a jól ismert azonnali munkafolyamatokat a sziklaszilárd megbízhatósággal és
érzékenységgel. A diszkrét csomagba pakolt fejlett technológiával a Screen Share pillanatok alatt telepíthető,
egyszerűen használható, és mindezek mellett a kedvező ára révén minden konferenciaterembe elhelyezhető.
TERMÉKJELLEMZŐK
Screen Share eszköz
Cikkszám: 939-001553
UPC: 097855135933

TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG
Méretek
14,2 x 24,7 x 83 mm
30 g

Screen Share eszköz

Kábelhossz
250 mm

Kábelrendező tartók

MŰSZAKI ADATOK
1080p HD-felbontású videó 30 képkocka/másodperc
sebességgel, hang és videó HDMI-n keresztül
Bemenet/kimenet
Bemenet: HDMI 1.4a és újabb
Kimenet: USB 3.0 vagy USB 2.0
Egyéb
USB-alapú energiaellátás
Állapotjelző LED

A DOBOZ TARTALMA

Útmutató
Kábeltartó horog

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
Teljesítmény
Bemenet: 1280 x 720 (720p) vagy 1920 x 1080 (1080p),
akár 60 képkocka/másodperc

Windows® 7, Windows 8.1 vagy Windows 10
Mac OS X® 10.10 vagy újabb

Kimenet: 1920 x 1080 (1080p), 30 képkocka/másodperc
Hang: 48 KHz/ 16 bit PCM
Hardverkésleltetés: < 10 ms

GARANCIA
2 év korlátozott garancia a hardverre

LOGITECH SCREEN SHARE

Presenter
bemutatóeszköz

Logitech Screen Share
Helyi számítógép*
(ConferenceCam)

Kijelző

AZONNALI TARTALOMMEGOSZTÁS
Egyszerűen csak csatlakoztassa, és kezdje el a
bemutatót laptopjáról, okostelefonjáról vagy
táblagépéről.
Ezentúl nem kell folyamatosan ellenőrizni a
megbeszélés azonosítóját vagy a párosító kódot.
Nincs több matatás a bemenetekkel és
távirányítókkal.
Nincs szükség szoftverek telepítésére vagy
internet kapcsolatra, csak csatlakoztassa és
kész is.
MEGOSZTÁS VIDEOMEGBESZÉLÉSEKBE
A Logitech Screen Share használható a Zoom,
Skype For Business, WebEx, BlueJeans és egyéb
megbeszélési szolgáltatással, amely támogatja
a tartalommegosztást.
A helyiségi ConferenceCam emellett továbbra
is aktív marad, így az előadók megoszthatnak
tartalmat, miközben továbbra is láthatók és
hallhatók maradnak.
A Screen Share alkalmazás a helyiségben
található számítógépen (Windows vagy Mac)
fut, megkönnyítve a tartalommegosztás online
megbeszéléseknél.

CSAK ADJA TOVÁBB, ÉS CSATLAKOZZON
Az előadók könnyen tudják váltani egymást,
késlekedés vagy félbeszakítás nélkül.
Egyszerűen csak válassza le a HDMI-kábelt
az egyik eszközről, és adja oda a következő
előadónak.
A Logitech Screen Share automatikusan
felismeri az új HDMI-kapcsolatot.

* A Logitech Screen Share alkalmazás a helyiségben elhelyezett számítógépen fut, és a www.logitech.com/support /screenshareapp weboldalról tölthető le.

További kérdéseivel és megrendeléseivel
kérjük, forduljon viszonteladójához.
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