
Urządzenie Screen Share firmy Logitech® zapewnia łatwe, przewodowe udostępnianie treści na dowolnym 
dedykowanym komputerze w sali konferencyjnej. Aby rozpocząć udostępnianie, po prostu podłącz laptop lub 
tablet przez złącze HDMI: nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, wprowadzać hasła ani nawet łączyć 
się z Internetem. Wszyscy uczestnicy znajdujący się w danej sali mogą z łatwością podłączać swoje urządzenia 
i przesyłać treści bez żadnych zakłóceń.

Dzięki urządzeniu przechwytującemu HDMI i aplikacji towarzyszącej zainstalowanej na komputerze w sali 
konferencyjnej urządzenie Screen Share umożliwia wyświetlanie zawartości projektu na ekranie. Wszyscy 
użytkownicy mogą oglądać i udostępniać treści w dowolnej aplikacji do obsługi konferencji lub wideokonferencji. 
W przypadku urządzeń bez portu HDMI wystarczy podłączyć odpowiedni adapter. Umożliwia to udostępnianie 
treści z większości urządzeń, takich jak smartfony, tablety, aparaty cyfrowe i odtwarzacze multimedialne.

Urządzenie Screen Share stanowi połączenie przepływu pracy typu plug-and-present z wysoką niezawodnością 
i wydajnością. Screen Share to prosty w instalacji i obsłudze pakiet, który jednocześnie oferuje zaawansowane 
opcje i jest przystępny cenowo, dzięki czemu można go zainstalować w każdej sali konferencyjnej.

Logitech Screen Share

PROSTE  
UDOSTĘPNIANIE
TREŚCI W DOWOLNYM  
POMIESZCZENIU.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU WYMIARY PRODUKTU I MASA

GWARANCJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Obraz w rozdzielczości HD 1080p z szybkością do 
30 klatek na sekundę + sygnał audio przez HDMI

Wejście/wyjście
Wejście: HDMI 1.4a lub wyższa wersja
Wyjście: USB 3.0 lub USB 2.0

Inne
Zasilanie przez USB
Dioda LED stanu

Wydajność
Wejście: 1280 × 720 (720p) lub 1920 × 1080 (1080p),  
do 60 kl./s
Wyjście: 1920 × 1080 (1080p) przy 30 kl./s
Dźwięk: 48 kHz / 16-bitowy, PCM
Latencja sprzętowa: < 10 ms

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows® 7, Windows 8.1 lub Windows 10
Mac OS X® 10.10 lub nowszy

Wymiary
14,2 × 24,7 × 83 mm
30 g

Długość kabla
250 mm

Dwuletnia, ograniczona gwarancja na sprzęt

Urządzenie Screen Share
Dokumentacja
Zaczep na rzepy
Uchwyty do regulacji długości kabla
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* Aplikacja Logitech Screen Share działa na komputerze w sali konferencyjnej i można ją pobrać stąd: www.logitech.com/support /screenshareapp.

W sprawie zamówień lub dodatkowych 
pytań należy kontaktować się z  
preferowanym sprzedawcą.

LOGITECH SCREEN SHARE Urządzenie do  
prezentacji

Logitech Screen Share* 
(ConferenceCam) Wyświetlacz

NATYCHMIASTOWE UDOSTĘPNIANIE
Po prostu podłącz i prezentuj treści ze swojego  
laptopa, smartfona lub tabletu.
Bez sprawdzania identyfikatora spotkania lub  
kodu parowania.
Bez przełączania źródeł wejściowych i zmiany 
pilotów.
Nie wymaga instalacji oprogramowania ani  
połączenia z Internetem, wystarczy podłączyć.

UDOSTĘPNIANIE PODCZAS WIDEOKONFERENCJI
Urządzenie Logitech Screen Share współpracuje  
z rozwiązaniami Zoom, Skype dla firm, WebEx,  
BlueJeans i innymi usługami do obsługi spotkań,  
które umożliwiają udostępnianie treści.
Ponieważ funkcje rejestrowania obrazu i dźwięku  
w pomieszczeniu pozostają aktywne, osoby  
prowadzące prezentację mogą udostępniać treści  
i nie wpłynie to na możliwość ich zobaczenia i  
usłyszenia przez uczestników.
Aplikacja do udostępniania ekranu działa na  
komputerze w sali konferencyjnej (Windows lub Mac), 
umożliwiając łatwe udostępnianie treści podczas  
spotkań online.

PO PROSTU PODEJDŹ I PODŁĄCZ
Zmiana osób prowadzących przebiega bez 
opóźnień i zakłóceń.
Wystarczy odłączyć kabel HDMI od jednego  
urządzenia i przekazać go następnej osobie.
Urządzenie Logitech Screen Share  
automatycznie rozpoznaje nowe urządzenie  
podłączone przez port HDMI.


