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Mange møder starter med, at mødelederen roder rundt med diverse kabler. Og det bliver ikke nemmere, når andre skal 
have ordet undervejs i mødet og dele deres indhold. Men det behøver ikke være på den måde!

I dag er det nemt at installere en Barco ClickShare i mødelokalet, som trådløst giver deltagerne adgang til at dele deres 
indhold på skærmen i fuld HD - hvad enten det er billeder, video- eller lydklip.

Den leveres med USB sendere som blot tilsluttes din PC eller MAC og ved et klik på en knap bliver indholdet på din bær-
bare computer, tablet eller smartphone vist på den centrale skærm i mødelokalet uanset om man er på nettet eller ej.

ClickShare CS-100 er til små mødelokaler

ClickShare CSE-200 er til små og mellemstore mødelokaler

CS-100 er ideel i situationer, hvor der er behov for deling af 
indhold fra en pc, tablet eller smartphone til en stor skærm 
eller projektor.

CS-100 tilsluttes projektor eller skærm med HDMI og click-
knap tilsluttes PC med USB. Alle kan, med et enkelt klik, 
oprette forbindelse til CS-100 - også gæster. 

Der kan vises indhold fra én bruger ad gangen, men op til 8 
brugere kan være forbundet på samme tid. 

Der medfølger 1 stk click-knap til CS-100, flere kan tilkøbes.

CSE-200 har hurtigere hardware og giver kortere forsinkelse 
i overførelsen fra PC/MAC til skærmen. 

Derudover er den store forskel på de to modeller antallet af 
brugere. Der kan vises indhold fra to brugere ad gangen med 
en splitscreen-funktion og op til 16 brugere kan være forbun-
det samtidigt.

Der medfølger 2 stk. click-knapper til CSE-200, flere kan til-
købes.

TO NYE
VARIANTER 

Kontakt os for yderligere info om den brugervenlige mødeløsning.

9.495,- kr.
ekskl. moms

12.995,- kr.
ekskl. moms


