
ClickShare CX-20 
Eenvoudig draadloos vergaderen voor kleine vergaderruimten en huddle-

ruimten 

b Volledige BYOD-
ondersteuning

b Samenwerking op afstand
met de Button of de
Desktop App

b Werkt met uw apparaat,
uw vergaderplatform en
tal van oplossingen

b Verbeterde beveiliging,
verbonden en
cloudgestuurd

Organisaties hebben vandaag een vlotte hybride samenwerking en
flexibiliteit nodig, vooral bij teamvergaderingen in huddle rooms.
Barco ClickShare CX-20 biedt hiervoor de perfecte oplossing.
Stimuleer creatieve innovatie via vlottedraadloze vergaderingen.
ClickShare CX-20 waarborgt een perfecte hybride samenwerking met
slechts één klik.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Start een huddle-vergadering vanaf je apparaat
ClickShare CX-20 staat garant voor vlot draadloos vergaderen met slechts één klik.
Het was nog nooit zo gemakkelijk om een hybride huddle-vergadering vanaf uw
apparaat te starten. Met ons agnostische draadloze vergadersysteem start u in
minder dan zeven seconden een hybride vergadering vanaf uw laptop, en met uw
favoriete vergadertool. Ga binnen en maak automatisch verbinding met andere
apparaten zoals camera's, microfoons, luidsprekers en soundbars. Gegarandeerde
tijdsbesparing en maximale efficiëntie. Kies voor een vlotte hybride samenwerking
met slechts één klik. Voor uw medewerkers en gasten.

Bepaal hoe je wilt samenwerken
ClickShare CX-20 biedt u uitzonderlijke flexibiliteit en keuze, zodat u zelf kunt
bepalen hoe u wilt samenwerken. Plug & play met de ClickShare Button en kies voor
slimme, op intentie gebaseerde vergaderstromen, mogelijk gemaakt door de app
om uw vergaderingen te organiseren, intuïtief en interactief. Beide zorgen voor een
gebruikerservaring die zowel reenvoudig als consistent is. Geniet van handige
functies zoals lokale weergave van het beeldscherm en een geïntegreerde agenda.

ClickShare CX-20 is bovendien tech-agnostisch, en volledig compatibel met uw
vergaderplatform (UC) en een breed scala aan USB-randapparatuur. Extra functies,
zoals een lokale weergave van het beeldscherm, zorgen voor een optimale
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vergaderervaring in slechts één klik.

Beter hybride vergaderen? Ja! Met slimme, intuïtieve
vergaderstromen in de ClickShare App
Slimme, op intentie gebaseerde vergaderstromen maken uw vergaderervaring
stressvrij. Loop de ruimte binnen, en u ziet direct of die beschikbaar of geboekt is.
Automatisch verbinding maken met de vergaderruimte met (PresentSense ultrasone
nabijheidsdetectie) of sluit een Button aan. ClickShare begeleidt u als host of
deelnemer (HostFlow). Start de vergadering vanuit uw persoonlijke agenda met een
enkele klik (One-Click-Join).  Deel uw presentatie, houd de video van externe
deelnemers bij, naast elkaar (ConferenceView). Deel het volledige scherm of het
applicatievenster, terwijl u het scherm van uw laptop privé houdt voor het maken
van aantekeningen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de vergaderruimte een
digitaal mededelingenbord.

Verbeterde beveiliging en naadloze integratie
Dankzij de IT-vriendelijke functies past ClickShare Conference perfect in elke
bedrijfsomgeving. ClickShare Conference is uiterst veilig en kan naadloos in elk IT-
netwerk worden geïntegreerd. Met het XMS (Cloud) Management Platform geniet u
van eenvoudig beheer van units, intuïtieve gebruikerservaringen en glasheldere
analyses om uw digitale werkplek een boost te geven.

Voor praktische vragen over netwerktoepassingen van de ClickShare Conference
reeks kunt u terecht bij onze technische ondersteuning of neemt u contact op met
uw Barco-contactpersoon.

U kunt ClickShare zonder vertraging in uw vergaderruimten gebruiken dankzij hoge
voorraadniveaus voor alle modellen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES CLICKSHARE CX-20 

ClickShare Base Unit dimensions

Afmetingen (H x B x D) 34 mm x 135 mm x 135 mm

Voeding Standaard 110/220 V AC-stekker

Energieverbruik Operationeel: 5-10W, 24W Max

Gewicht 900 gr

General specifications

Besturingssysteem Windows 10 en hoger macOS 11 (BigSur) en hoger.
Android v11 en hoger (ClickShare-app)*
iOS 14 en hoger (ClickShare-app)

Systeemvereisten Voor een vlotte ervaring met Microsoft Teams of Zoom.
Minimum: Intel i3 dual-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie
of Mojave nieuwste versie
Aanbevolen: Intel i5 4-core processor / 8 GB RAM / Besturingssysteem: Windows 10 nieuwste versie of
Mac OS nieuwste versie

Video-uitgangen 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b

Audio-uitgang USB, HDMI

USB 1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare buttons 1

ClickShare App Desktop & mobiel

Native protocols Airplay, Google Cast, Miracast

Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met
Buttons en/of App)

32

Geluidsniveau Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C

Authenticatieprotocol WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Protocol voor draadloze overdracht IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Bereik Max. 30 m tussen de ClickShare Button en de ClickShare Base Unit
Frequentieband 2,4 GHz en 5 GHz (DFS)

Frequentieband 2.4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen ondersteund in een beperkt aantal landen)

Verbindingen 1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB type C 2.0 (voorkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant)

Temperatuurbereik Werkend: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F)
Max: 35°C (95°F) op 3000m
Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)

Vochtigheid Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Antidiefstalsysteem Kensingtonslot

Certificeringen FCC/CE

Touch screen support & Interactivity /

Draadloos vergaderen Via de app of de knop

Lokale weergave Plaatselijk beeld van enkel het beeldscherm in de vergaderruimte

Netwerkverbinding LAN & wifi *

Management and reporting Ja

Garantie 1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.
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