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Logitech Screen Share
Logitech® Screen Share biedt gemakkelijk inhoud delen aan, via een bedrade verbinding met elke toegewezen
computer in vergaderruimtes. Sluit gewoon een laptop of tablet via HDMI aan om inhoud te delen: het is niet nodig
om software te installeren, een wachtwoord in te voeren of zelfs verbinding te maken met internet. Deelnemers in de
vergaderruimte kunnen om de beurt hun apparaten aansluiten om inhoud te streamen, zonder enige onderbreking.
Screen Share maakt gebruik van een HDMI aansluiting en bijbehorende app voor de computer in de vergaderruimte,
waarmee het beeld van de desbetreffende PC geprojecteerd kan worden op het display in de ruimte. Anderen kunnen
de inhoud vervolgens zien en deze kan via vergader- of videovergaderservices worden gedeeld. Voor apparaten
zonder HDMI-poort sluit u een geschikte adapter aan. Zo kunt u inhoud via de meeste apparaten delen, waaronder
smartphones, tablets, ultrabooks, digitale camera's en mediaspelers.
Screen Share combineert een vertrouwde workflow van 'aansluiten en presenteren' met oerdegelijke betrouwbaarheid
en snelle prestaties. Screen Share levert geavanceerde technologie in een onopvallend pakketje en is in een
handomdraai geïnstalleerd. Het is gebruiksvriendelijk en betaalbaar zodat u het in elke vergaderruimte kunt
introduceren.
PRODUCTSPECIFICATIES
Screen Share-apparaat
Onderdeelnummer: 939-001553
UPC: 097855135933

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT
Afmetingen
14,2 x 24,7 x 83 mm
30 g (1,1 oz)

Screen Share-apparaat

Draadlengte
250 mm

Bevestigingen voor kabelbeheer

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1080p HD-video bij tot 30 frames per seconde video +
audio over HDMI
Invoer/uitvoer
Invoer: HDMI 1.4a en hoger
Uitvoer: USB3.0 of USB2.0
Overig
Voeding via USB
LED-status

INHOUD VAN DE DOOS

Documentatie
Klittenbandsluiting

SYSTEEMVEREISTEN
Prestaties
Invoer: 1280 x 720 (720p) of 1920 x 1080 (1080p),
tot 60 fps

Windows® 7, Windows 8,1 of Windows 10
Mac OS X® 10.10 of hoger

Uitvoer: 1920 x 1080 (1080p) bij 30 fps
Audio: 48 kHz/ 16 bits PCM
Hardwarevertraging: < 10 ms

GARANTIE
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

LOGITECH SCREEN SHARE

Presentatieapparaat

Logitech Screen Share
Computer in ruimte*
(ConferenceCam)

Display

ONMIDDELLIJK DELEN
Aansluiten en presenteren vanaf uw laptop,
smartphone of tablet.
De vergaderings-id of koppelingscode hoeft niet
meer keer op keer gecontroleerd te worden.
En er is geen gedoe meer met invoerbronnen
en afstandsbedieningen.
Software-installaties en internetverbinding zijn
niet nodig, gewoon aansluiten en beginnen

DELEN NAAR VIDEOVERGADERINGEN
Logitech Screen Share werkt met Zoom, Skype
voor Bedrijven, WebEx, BlueJeans en andere
vergaderservices die het delen van inhoud
ondersteunen.
De ConferenceCam in de vergaderruimte blijft
actief, zodat presentators inhoud kunnen delen
en tegelijkertijd gezien en gehoord kunnen
worden.
De Screen Share-toepassing wordt uitgevoerd
op de computer in de vergaderruimte (Windows
of Mac) zodat u eenvoudig inhoud kunt delen
tijdens online vergaderingen.

DOORGEVEN EN VERBINDEN
Iedereen kan efficiënt zijn beurt nemen
zonder wachten of onderbrekingen.
Ontkoppel de HDMI-kabel van een apparaat
en geef deze aan de volgende presentator.
Logitech Screen Share herkent de nieuwe
HDMI-verbinding automatisch.

* De Logitech Screen Share-toepassing wordt automatisch uitgevoerd op de computer in de vergaderruimte en kan via www.logitech.com/support /screenshareapp worden gedownload.

Neem voor bestellingen of verdere
vragen contact op met uw leverancier.
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