
ClickShare CSE-200
Draadloos presentatiesysteem voor kleine tot middelgrote
vergaderruimten

b  Draadloze verbinding met
centraal scherm 

b  Tot twee gebruikers op het
scherm 

b  Delen vanaf laptop, tablet of
smartphone 

b  Verbeterde
beveiligingsfuncties 

b  Touchback-ondersteuning 

b  Centraal beheer 

b  Geleverd met twee Buttons 

Creativiteit is een van de belangrijkste troeven van uw organisatie. Met ClickShare
kunt u ervoor zorgen dat ideeën de aandacht krijgen die ze verdienen. Met dit
draadloze presentatiesysteem kunnen gebruikers eenvoudig op het
presentatiescherm delen wat er op hun laptop of mobiele apparaat staat. Geen
kabels, geen installatie, geen wachttijd om deel te nemen.

Plug in en maak indruk
De CSE-200 biedt de ClickShare-ervaring voor kleine en middelgrote vergaderruimten. Alle gebruikers,

ook gasten, kunnen met één klik verbinding maken en meteen gegevens delen, zonder training.

Gebruikers sluiten gewoon een apparaat met USB-stroomvoorziening (de ClickShare Button) aan op

hun pc of Mac en klikken erop om de inhoud van hun laptop op het grote scherm van de

vergaderruimte weer te geven. Met de ClickShare-app kunnen gebruikers ook gegevens van hun

mobiele telefoons of tablets delen.

Samenwerking stimuleren
De CSE-200 is ontworpen voor implementatie in bedrijven en biedt verbeterde beveiligingsfuncties,

meer connectiviteitsopties (waaronder AirPlay en Google Cast-ondersteuning voor niet-HDCP-

inhoud), een TouchBack-functie en centraal beheer. De CSE-200 zorgt ervoor dat tot wel twee

personen tegelijk inhoud kunnen delen, biedt directe connectiviteit met het centrale scherm en

moedigt samenwerking aan. Voor het gebruiksgemak kunnen de beveiligingsfuncties van de CSE-200

worden ingesteld op drie vooraf gedefinieerde niveaus, afhankelijk van het beleid en de behoeften van

het bedrijf. Last but not least maakt de API van het apparaat ook de integratie in het bedrijfsnetwerk

een stuk eenvoudiger. ClickShare stelt de TouchBack-functie ook beschikbaar in uw vergaderruimten.

Voer elke toepassing uit vanaf uw laptop en bedien deze vanaf het scherm. Open presentaties, deel

mails en start een video met enkele tikken op het scherm. Richt uw aandacht op uw publiek en inhoud

en niet op uw presentatietool.

De CSE-200 is een ISO 27001-gecertificeerd product.



PRODUCT SPECIFICATIONS CLICKSHARE CSE-200

ClickShare Base Unit dimensions

Afmetingen (H x B x D) 205 x 115 x 45 mm (excl. antennes) / 8,1 x 4,5 x 1,8 inch
205 x 150 x 135 (incl. antennes) / 8,1 x 5,9 x 5,3 inch

Voeding Standaard 110/220 V AC-stekker of Power-over-Ethernet (PoE Plus)

Energieverbruik In bedrijf: 6 W (standaard) / 18 W (max.)
Stand-by: 2,6 W (ECO-stand-by) / 0,4 W (diepe stand-by)

Gewicht 600 g / 1,32 lbs

General specifications

Besturingssysteem Windows 7/8/8.1/10 32-& 64-bits
Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave)
Android v5 & v6 & v7 & v8 & 8.1 (ClickShare-app)
iOS 8, 9, 10, 11& 12 (ClickShare-app)

Video-uitgangen 1 x HDMI

AirPlay-ondersteuning iOS-mirroring (AirPlay) vanaf iOS 9.0 tot iOS 12 / Mac OS 10.14

Google Cast-ondersteuning Android 8.1 Oreo

Framesnelheid Tot 30 fps

Uitvoerresolutie 1.920 x 1.080

Geluidsniveau Zonder ventilator

Aantal bronnen tegelijk op het scherm 2

Aantal gelijktijdige verbindingen 16

Audio Via HDMI, analoog via audio-aansluiting 3,5 mm, S/PDIF

iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit Delen van documenten, browser en camera voor Android-en iOS-apparaten via ClickShare-app

Uitgebreide desktop Beschikbaar (afhankelijk van uw besturingssysteem). Vereist mogelijk een
ClickShare–uitbreidingspakket.

Authenticatieprotocol WPA2-PSK in autonome modus
WPA2-PSK of IEEE 802.1X in netwerkintegratiemodus

Protocol voor draadloze overdracht IEEE 802.11 a/g/n

Bereik Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare
Base Unit

Frequentieband 2,4 GHZ en 5 GHz (DFS-kanalen worden niet ondersteund)

Verbindingen 1 x Ethernet LAN 100 Mbit
2 x USB (achterzijde) + 1 x USB (voorzijde)
Analoge audio-lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm), digitale S/PDIF

Temperatuurbereik In bedrijf: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F)
Max.: 35°C (95°F) op 3.000 m
Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)

Vochtigheid Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie

Antidiefstalsysteem Kensington-slot

Certificeringen FCC/CE

Garantie Standaard 3 jaar
Verlenging tot 5 jaar mogelijk

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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