i3SYNC TOUCH
PLUG & PLAY DRAADLOOS PRESENTATIEMIDDEL
VERANDER VOORGOED DE MANIER WAAROP U PRESENTATIES GEEFT
i3SYNC PRO is een draadloos en compact presentatiemiddel waarmee tot 254 gebruikers hun scherm onmiddellijk kunnen delen zonder bijkomende
installatie. Het maakt niet uit of u een desktop, een smartphone, een tablet of zelfs een camera gebruikt, i3SYNC is onafhankelijk van het besturingssysteem
en laat elk HDMI-apparaat video en audio in hoge kwaliteit op een groot scherm afspelen.

The world’s first unique wireless touch solution!
interactief
• Draadloos streamen van video & audio
• Wissel direct af tussen presentators: met een druk op de knop
geïntegreerd
• Tot 254 unieke gebruikers in één ruimte
• Compatibel met alle HDMI-apparaten: pc, laptop, tablet, smartphone, camera,…
het maakt niet uit
• Onafhankelijk van het besturingssysteem Windows, Mac, Android, Linux, …
• Flexibel & compact
inspirerend
• Full HD-beeldscherm
• Gebruik van ‘externe desktop’ functie
• Plug & play: geen drivers, geen configuratie
• Optioneel laadstation

•
•

PREVIEW FUNCTION
CAPABILITY TO LOCK TRANSMITTERS FROM THE DISPLAY
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DE i3SYNC ZENDER EN ONTVANGER
ZIJN COMPATIBEL MET ALLE HDMI-APPARATEN

Camera’s

Exclusief ontwerp van i3 - onder voorbehoud

i3SYNC Ontvanger 3.0

i3SYNC Zender 3.0
Afmeting

82 x 72 x 20 mm

Afmeting

110 x 30 x 10mm

Functie zender

Real-time draadloze spiegeling
Beeld: 1080p ondersteund
Geluid: Mono

Functie ontvanger

Beeld: 1080p ondersteund
Geluid: Mono
Automatische herkenning van zender

Compatibel apparaat

HDMI pc, tablet,
Camcorder, spelconsole, etc.
Smart pad zoals Galaxy Tab, iPad en
smartphone als de geslachtwisselaar
verbonden is

Compatibel apparaat

HDMI ondersteunde apparaten
(LCD, TV, Monitor, Elektronisch bord,
Beamer, enz.)
(HID apparaten)

Interface

HDMI

Interface

HDMI

Communicatie

Directe verbinding via Wi-Fi 802.11n
5Ghz met ontvanger

Communicatie

Directe verbinding via Wi-Fi 802.11n
5Ghz met ontvanger

Stroomtoevoer

Ingebouwde herlaadbare batterij met
maximum 3 uur

Stroomtoevoer

Gebruikt externe voeding via micro
USB van 5 volt (minstens 1 amp moet
beschikbaar zijn).

Inhoud verpakking
Zender
· USB-oplaadkabel
· Korte HDMI(M) naar HDMI(V) kabel
Ontvanger
· USB-oplaadkabel
· USB-voedingsadapter met aansluiting voor EU, VS en VK
· Korte HDMI(M) naar HDMI(V) kabel
Accessoires:
· Laadstation
Laad- en opbergruimte met plaats voor 4 zenders en andere accessoires.
· HDMI-Adapters verpakking – te gebruiken voor apparaten die HDMI niet ondersteunen
Inhoud: micro HDMI(M) naar HDMI(F), mini HDMI(M) naar HDMI(F), mini Display port(M) naar HDMI(F), Display port(M) naar HDMI(F), HDMI(M) naar HDMI(F).

ERKEND DISTRIBUTEUR

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

