
ClickShare CX-50
Breng eersteklas draadloos vergaderen en samenwerking op afstand naar je

vergaderruimten en directiekantoor

b Volledige BYOD-
ondersteuning

b Samenwerken op afstand
in de hoogste kwaliteit

b Volledige interactiviteit
en moderatie
(beschikbaar in
toekomstige firmware-
update)

b Drievoudig agnostisch: je
laptop, je
conferencingplatform
(UC) en je USB-apparaat.

b HDMI-ingangskabel

b Verbeterde beveiliging

b Verbonden en beheerd in
de cloud

b Geleverd met 2

Connectiviteit is de sleutel tot succes in het moderne
bedrijfsleven. In een steeds meer onderling verbonden
wereldwijde bedrijfsomgeving moet je ervoor zorgen dat je teams
voortdurend nauw met elkaar samenwerken. De ClickShare CX-50
is een eersteklas draadloos vergadersysteem dat is ontworpen om
net dat te vergemakkelijken. Het maakt het mogelijk om in minder
dan zeven seconden verbinding te maken en stelt gebruikers in
staat om deel te nemen aan volledig draadloze en productieve
vergaderingen, en om presentaties te geven in full HD zonder
gedoe met kabels, verbindingen of locaties.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Communiceer, bespreek en werk samen met deelnemers op
afstand met superieure audio- en videokwaliteit door multi-
content te delen.

Uitstekend draadloos vergaderen
Met ClickShare CX-50 kan je je favoriete conferencingtool gebruiken en een
vergadering starten op je apparaat, waardoor je een meeslepende
vergaderervaring krijgt met een uitzonderlijke audio-visuele kwaliteit. De
audiovisuele randapparatuur in de vergaderruimte wordt automatisch via USB
aangesloten, waardoor je geen kostbare tijd verspilt bij het aansluiten van
camera's of soundbars in de vergader- of conferencingruimte of het
directiekantoor.

Kies hoe je wilt samenwerken
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Met ClickShare CX-50 kan je "je eigen vergadering meebrengen" en beslissen
op welke manier je wilt samenwerken. Het biedt een waaier aan mogelijkheden
voor een efficiëntere samenwerking in uw middelgrote tot grote
vergaderruimten, waaronder aantekeningen* zodat de deelnemers aan de
vergadering opmerkingen kunnen toevoegen aan de dia's, blackboarding*
zodat de details in real-time kunnen worden bijgewerkt, moderatie waarmee de
teamleden kunnen bepalen wat er op het vergaderscherm wordt getoond en
volledige touch-screencontrole via de ClickShare CX-50
touchbackondersteuning. Gebruik de ClickShare Conference Button en de
ClickShare Collaboration App (voor pc, Mac en mobiele apparaten) voor een
intuïtieve en consistente gebruikerservaring.

*Niet alle functies zijn beschikbaar bij de lancering. Deze zullen beschikbaar
worden gemaakt met toekomstige firmware-updates

Een gebruikersvriendelijke ervaring en verbeterde beveiliging
De ClickShare CX-50 is een perfecte oplossing voor elke zakelijke omgeving.
Met verbeterde beveiliging voor je privacy en gemoedsrust kan ClickShare
Conference naadloos worden geïntegreerd in elk IT-netwerk. Het XMS (Cloud)
Management-platform maakt ondertussen eenvoudig en ongecompliceerd
apparaatbeheer mogelijk, evenals een gebruiksvriendelijke ervaring en duidelijke
analyses. Voor praktische vragen over netwerkimplementatie van het ClickShare
Conference-assortiment, raadpleeg onze technische ondersteuning of neem
contact op met uw Barco-contactpersoon



TECHNISCHE SPECIFICATIES CLICKSHARE CX-50

ClickShare Base Unit dimensions

Afmetingen (H x B x D) 39mm x 200mm x 202mm

Voeding Standaard 110/220 V AC-stekker

Energieverbruik Operationeel: 50W (max)
Stand-by:

Gewicht 900 gr

General specifications

Besturingssysteem Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 en hoger.
Android v9 en hoger (ClickShare-app)*
iOS 12 en hoger (ClickShare-app)*

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

Video-ingangen 1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b

Audio-uitgang USB, SPDIF, aansluiting, HDMI

USB 3 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare buttons 2

ClickShare App Desktop & mobiel*

Native protocols Airplay, Google Cast, Miracast

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 (achterkant); 2x USB type A 2.0 (achterkant); 1x USB type A 2.0 (voorkant)
Audio analoge line-out op mini-aansluiting (3,5mm), digitaal S/PDIF

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*

Room Dock (peripheral support) Hoge kwaliteit

Local view & moderation Hoge kwaliteit*

Netwerkverbinding LAN & Wifi (dual)*

Management and reporting Ja

Garantie 1 jaar standaard. 5 jaar dekking via SmartCare

* * beschikbaar in toekomstige firmware-updates

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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