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ClickShare Conferencing Button

b Iconisch ClickShare-onderdeel

b USB-C-apparaat om te
beginnen met draadloos
vergaderen en inhoud delen

b Extra Quick Button met
samenwerkingsfuncties

b Ultrasnelle installatie

De ClickShare Conferencing Button geeft u direct toegang tot draadloos
vergaderen, een meer meeslepende, interactieve en gastvriendelijke
vergaderervaring. Stel uw vergadering op afstand in met uw favoriete UC-
oplossing. Sluit het USB-C-apparaat aan op uw laptop, klik en in minder dan 7
seconden bent u automatisch verbonden met de vergaderruimte via camera's,
microfoons, soundbars en andere AV-randapparatuur. Je krijgt betere audio,
volledigere weergaven van de ruimte en je kan video's toevoegen aan je mix.

Neem met slechts één klik deel aan uw volgende Microsoft Teams-gesprek.
Gebruik naar wens de ClickShare Button of de bureaubladapp. U verbindt u
meteen met de camera en speakers in de kamer voor betere hybride
vergaderingen. Hetzelfde geldt ook voor je Zoom-, Webex- of andere oproepen.
Draadloos vergaderen met de ClickShare Button is gastvriendelijk, iedereen kan
een videogesprek starten en direct in elke vergaderruimte inhoud delen. Geen
installatie of training nodig. Sluit aan en begin!  Met de extra Quick Button hebt u
toegang tot ClickShare om te profiteren van geavanceerde vergaderbedieningen
zoals vensterselectie, pauzeren, het delen van ideeën, snapshots,... Ook kunt u
draadloos vergaderen en inhoud delen met de ClickShare Desktop-app met extra
functionaliteiten voor workflowintegratie die tot uw beschikking staan.
Intelligente, geautomatiseerde, op intentie gebaseerde vergaderstromen zoals
PresentSense, One-Click-Join, HostFlow en ConferenceView, maken hybride
vergaderingen intuïtief en stressvrij. ClickShare Conference past bij uw digitale
werkplekstrategie. Met of zonder aanraking, Button of app. Het is uw manier van
werken, uw beslissing.



TECHNISCHE SPECIFICATIES CLICKSHARE CONFERENCING BUTTON

Gewicht 60 g -0,132 lb

Frequentieband 2.4 GHZ en 5 GHz

Protocol voor draadloze overdracht IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Authenticatieprotocol WPA2-PSK in zelfstandige modus

WPA2-PSK of IEEE 802.1X in netwerkintegratiemodus

Connectoren USB-C-type

Afmetingen (H x B x D) 14,6 mm x 59,3 mm x 161,39 mm / 0,57” x 2,354” x 6,354”

Energieverbruik Voeding via USB

5V DC

350mA Typisch

500mA Maximum

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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