i3SYNC TOUCH
PLUG & PLAY DRAADLOZE PRESENTERENTOOL
VERANDER DE MANIER WAAROP U PRESENTATIES VERZORGT VOOR ALTIJD
De i3SYNC Touch is een draadloze oplossing die uw vergaderruimte netjes en georganiseerd houdt. Met een draadloze oplossing hebt u geen
gedoe met kabels. De i3SYNC Touch bestaat uit een zender en ontvanger die draadloos communiceren. Sluit de zender aan op een laptop (of ander
HDMI-compatibel apparaat) en de ontvanger op het presentatiescherm. Ze synchroniseren onmiddellijk, zelfs zonder internetverbinding. Zodra ze
gekoppeld zijn, is uw mobiele apparaat met het presentatiescherm verbonden. De draadloze oplossing is ook uitgerust met touch-functionaliteit, die
het presentatiescherm interactief maakt bij delen van het scherm. Dat betekent
directe interactie
mogelijk is wireless
met wat er optouch
het grotesolution!
scherm wordt
The dat
world’s
first unique
weergegeven.
iNTERACTIEF
• Draadloos streamen van video, audio en touch
• Draadloze touch-verbinding (tussen laptop en Touch scherm)
• Direct overschakelen van de ene presentator naar de andere: met een druk
op de knop
• Voorbeeldfunctie op i3SYNC Touch beginscherm
iNTEGRATIE
• Max. 3 unieke gebruikers in één ruimte
• Plug & Play (installeren van stuurprogramma's, openen van applicaties en
uitvoeren van .exe-bestanden niet nodig)
• Compatibel met alle HDMI, DisplayPort en Mini DisplayPort apparaten: pc en
laptop
• Onafhankelijk van besturingssysteem: Windows, Mac, Android, Linux, …
• Flexibel en compact
iNSPIREREND
• Unieke functie voor gebruik van ‘uitgebreid bureaublad’
• Volledige HD beeldkwaliteit
• Gebruik van functie ‘extern bureaublad’
• Plug & Play: geen stuurprogramma's, geen configuratie
• Optioneel oplaadstation

•

PREVIEW FUNCTION

•

CAPABILITY TO LOCK TRANSMITTERS FROM THE DISPLAY
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Exclusief ontwerp van i3 - wijzigingen voorbehouden

i3SYNC Touch zender

i3SYNC ontvanger

Formaat

91 x 62 x 23 mm

Zendkwaliteit

Formaat

180 x 100 x 25 mm

Video: 1080p ondersteuning
Geluid: ondersteuning voor mono en
stereo
Realtime draadloos spiegelen

Ontvangerfunctie

Video: 1080p ondersteuning
Geluid: ondersteuning voor mono en
stereo
Automatische herkenning van zender

Compatibele apparaten

Pc en tablet

Compatibele apparaten

i3TOUCH of andere interactieve
displays

Interface

HDMI, USB

Interface

HDMI x1, USB x1 (touch)

Communicatie

Ontvanger direct te verbinden via
WLAN 802.11n 5 GHz, Bluetooth 2,4
GHz

Communicatie

Zender direct te verbinden via WLAN
802.11n 5 GHz

Voeding

Oplaadbare batterij meegeleverd

Voeding

Gebruikt 5 V, 4 A externe stroomtoevoer

Inhoud van de verpakking:
Zender
· USB-oplaadkabel
· Korte HDMI(M)- naar HDMI(V)-kabel
· Korte mini DisplayPort(M- naar HDMI(V)-kabel
Ontvanger
- HDMI-verlengkabel
- USB-kabel voor touch
- Houder
- 5 V, 4 A netspanningadapter
Accessoires:
· Oplaadstation
Oplaad- en opbergunit met ruimte voor 3 zenders en andere accessoires.
· HDMI-adapterpakket – voor gebruik met niet-HDMI-apparaten
Inhoud: micro HMDMI(M) naar HDMI(V), mini HDMI(M) naar HDMI(V),
mini DisplayPort(M) naar HDMI(V), DisplayPort(M) naar HDMI(V), HDMI(M) naar HDMI(V).
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