
ClickShare CX-50 Gen 2
Eersteklas draadloos vergaderen voor belangrijke vergaderruimtes

b Volledige BYOD-
ondersteuning

b Samenwerking op
afstand met de Button of
de Desktop App

b Werkt met uw apparaat,
uw vergaderplatform en
een breed gamma aan
AV-oplossingen

b Verbeterde netwerk- en
AV-integratie

b Verbeterde beveiliging,
verbonden en
cloudgestuurd

b Ondersteuning voor twee
schermen

b Draadloze en bekabelde
alternatieven 

ClickShare CX-50 2e generatie brengt flexibel, hoogwaardig
draadloos vergaderen naar belangrijke vergaderruimtes.
ClickShare maakt automatisch verbinding met apparaten in de
ruimte (camera's, microfoons, luidsprekers, all-in-one bars). U
kunt vanop uw laptop een videovergadering starten met behulp
van gelijk welke vergadertool. Creëer een ruimte waar gedachten
elkaar ontmoeten, in slechts één klik

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Uitstekend draadloos vergaderen
Met ClickShare start u een hybride vergadering vanaf uw laptop met uw
favoriete vergadertool. Geen wirwar van kabels. Geen rommel. Iedereen wordt
gehoord en gezien, waar ze zich ook bevinden.

De ClickShare CX-50 2e generatie biedt een flexibele oplossing voor elke
vergaderzaalopstelling door automatisch te schakelen tussen de Unified
Communications-modus en de Bring Your Own Meeting-modus. Hierdoor
kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen een vaste kameropstelling en
andere videoconferencingoplossingen. Connectiviteitsopties zijn
vereenvoudigd, met een enkele USB-C-kabel tussen de base unit en het
beeldscherm in de kamer om het apparaat van stroom te voorzien en video-
uitvoer naar het beeldscherm te sturen. IT-managers kunnen voldoen aan
regelgeving met zowel een draadloos als een bekabeld alternatief.

Kies hoe u wilt samenwerken
Met ClickShare CX-50 2e generatie kunt u "uw eigen vergadering meebrengen"
en beslissen hoe u en uw gasten samenwerken. Plug & play met de ClickShare-
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knop en kies voor slimme, intentbased vergaderstromen mogelijk gemaakt door
de ClickShare-app om uw vergaderingen intuïtief en interactief te maken.

Geniet van ondersteuning voor twee schermen, waarbij inhoud en mensen
naast elkaar op 2 schermen worden weergegeven. Zo zijn externe deelnemers
altijd zichtbaar tijdens videovergaderingens. Dit zorgt voor een gelijkeervaring
voor alle deelnemers aan de vergadering, ongeacht of ze deelnemen op
afstand of in de ruimte. Profiteer van interactieve functies zoals lokale weergave
van de ruimteweergave, annotatie, blackboarding en touchback-ondersteuning.

Een gebruiksvriendelijke ervaring en verbeterde beveiliging
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 het geavanceerde netwerk en AV-integratieopties,
raadpleegt u onze technische ondersteuning of neemt u contact op met uw
Barco-contactpersoon.



TECHNISCHE SPECIFICATIES CLICKSHARE CX-50 GEN 2
ClickShare Base Unit dimensions
Afmetingen (H x B x D) 39mm x 200mm x 202mm

Voeding Standaard 110/220 V AC-stekker

Energieverbruik In werking: 74,5 W (max.)
Standby: 0,27 W -Netwerk-standby: 3,7 W 

Gewicht 985 gr

General specifications
Besturingssysteem Windows 10 of 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) bij 60 Hz. HDMI 1.4b

4K UHD (3840*2160) @ 60Hz.USB-C DP ALT-modus (achterkant)

 

Video-ingangen 4k UHD (3840*2160) @30Hz.USB-C DP ALT-modus (voorzijde)

Audio-uitgang USB, jack, HDMI

Verbindingen Voorkant: 1x USB Type-C 3.1 
Achterkant: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2,5 Gbit, analoge audio-lijnuitgang op jack-
aansluiting (3,5 mm)

ClickShare buttons 2

ClickShare App Desktop & mobiel

Native protocols Airplay, GoogleCast, Miracast
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen (met Buttons en/of App): minimaal 32

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-modus
WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus

Protocol voor draadloze overdracht IEEE 802.11 a/g/n/ac en 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)

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 Ondersteuning voor touchscreen: Ja Interactiviteit: Ja

Draadloos vergaderen Via de App of de Button

Lokale weergave Hoge kwaliteit

Netwerkverbinding LAN & Wifi (dual)

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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