
TC-WIRELESS Trådløst præsentationssæt
vav.link/da/tc-wireless TC-WIRELESS EU SAP: 5790181 US SAP: 14556648

1920 x 1080 trådløs HDMI-udgang
Trådløs USB til interaktive berøringsskærme
Understøtter Apple AirPlay
Android-app til deling fra Android-enhed
Leveres med 1 sender og 1 modtager

Opret trådløs forbindelse til skærmen i dit mødelokale fra
din bærbare computer ved hjælp af sender-donglen eller en
app. Visions trådløse præsentationssæt fungerer �nt med
Apple- eller Android-enheder. Instruktionerne på skærmen
gør det nemt og enkelt at dele din skærm med andre og
samarbejde.

AV-installatører kan forenkle en installation og fjerne kabler
mellem den bærbare computer og skærmen. Hele Visions
store erfaring har været udnyttet i vores tredje generation af
trådløse produkter, for at vi kunne levere et endnu bedre
produkt med nye avancerede opsætningsfunktioner. TC-
WIRELESS giver dig mulighed for at diagnosticere WiFi-
tra�kken og hjælper dig med at løse WiFi-interferens under
dit møde.

Trådløs USB
En interaktiv skærm kan oprette forbindelse til USB-porten for at
sende musens bevægelser tilbage til pc'en. Bemærk: Dette fungerer
KUN ved musefunktioner - ikke tastaturer. Det fungerer muligvis
ikke med dit berøringspanel. Vi anbefaler, at du tester det, inden du
går i gang med en udrulning.

Vis porte
Hvis din computer har USB-C, Mini-HDMI, miniDisplayPort,
DisplayPort eller VGA, har Vision alle de adaptere, du skal bruge for
at få det til at fungere.

Rækkevidde
Rækkevidden kan være op til 30 meter (98 ft) indenfor - eller op til
50 meter (164 ft) i et åbent område. Den anvender samme 5GHz
frekvens som WiFi, så den vil virke igennem skillevægge, men
ydeevnen falder med afstanden og fysiske forhindringer.

5 GHz
Den opretter sit eget private WiFi-netværk i 5 GHz-frekvensbåndet.
Kanalen og båndbredden kan indstilles manuelt for at undgå
travle kanaler.

Browserens kontrolpanel
Tilslut en pc eller telefon til Rx WiFi-netværket, og brug browseren
til at:
skifte SSID
angive adgangskoder
slutte Rx til det eksterne WiFi til
Firmwareopdateringer
AirPlay-understøttelse
Android-support
Andre avancerede funktioner

Automatisk standby
Hvis kilden slukkes eller går i dvale, får skærmen også lov til at
sove. Den tid, det tager, kan de�neres i kontrolpanelet, eller den kan
deaktiveres.

Tilpas
Når der ikke er noget tilsluttet, viser et startskærmbillede brugere,
hvordan de opretter forbindelse. Brugere kan erstatte denne
baggrund med et personligt billede.

LEVETID AUGUST 2022

https://vav.link/da/tc-wireless
https://files.visionaudiovisual.com/products/TC-WIRELESS/images/TC-WIRELESS-1.png


SPECIFIKATIONER

Pauseskærm
Hvis der ikke er nogen aktivitet, kan brugeren indstille en personlig
pauseskærm: op til tre billeder og to videoer - med eller uden lyd -
kan vises ved rotation.

Apple AirPlay
Det er nemt at dele alt iOS-indhold eller MacOS-indhold med
modtageren. Bemærk: Rx skal være tilsluttet den generelle WiFi for
at dette skal fungere.

Android-support
Download en simpel app ved hjælp af QR-koden på startskærmen
for at dele indhold fra en hvilken som helst Android-enhed.
Bemærk: Rx skal være tilsluttet den almindelige WiFi for at dette
skal fungere.

Understøttelse af Chromecast
Del fra Chrome-browseren på en pc eller fra Android-enheder, der
tillader Chrome-castings. Bemærk: Rx skal være tilsluttet den
almindelige Wi-Fi, for at dette skal fungere. Windows Miracast
understøttes ikke.

Opløsning
Den maksimale opløsning, der understøttes af Tx-donglen, er 1920
x 1080. Det understøtter HDMI v1.4 og HDCP v1.4.

SENDERENS MÅL
65 x 65 x 16 mm /2,6 ” x 2,6 ” x 0,6 ” (længde x bredde x højde)

MODTAGERENS MÅL
120 x 80 x 25 mm / 4,7” x 3,1” x 1,0” (længde x bredde x højde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE
249 x 168 x 65 mm (9,8” x 6,6” x 2,6”)

PRODUKTVÆGT
Modtager: 110 g/ 0,24 lb Sender: 55 g/ 0,12 lb (inklusive HDMI- og
USB-kabler)

VÆGT INKL. EMBALLAGE
0,65 kg/ 1,64 lbs

KONTRUKTIONSMATERIALE
ABS-plast

FARVE
Sender: Sort Modtager: Sort

MAKS. UNDERSTØTTET VIDEOFORMAT
For Tx: 1920 x 1080 Til AirPlay / Android-deling: 3840 x 2160 ved
24 hz / 50 hz

VIDEO
HDMI 1.4 med HDCP 1.4

MAKS. OVERFØRINGSHASTIGHED
10.2 Gbps

DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE
0-40 °C

SENDERS STRØMFORBRUG
Standby 2 W ca. Sender: 4,5 W ca.

MODTAGERS STRØMFORBRUG
Standby 5 W ca. Sender: 7,5 W ca.

MAKSIMUMSAFSTAND
Indendørs: 30 m (98 ft) Udendørs: 50 m (164 ft)

WIFI-KANAL
U-NII 1 36, 40, 44, 48 U-NII 3 149, 153, 157, 161, 165 Dette produkt
understøtter ikke DFS, derfor understøttes U-NII 2-kanaler ikke

TILSLUTNINGER PÅ SENDER
1 x HDMI-stik 1 x USB-B Micro

TILSLUTNINGER PÅ MODTAGER
1 x HDMI 1.4 1 x USB-type A (USB 2.0 til opsætning af parring og
berøring) 1 x jævnstrøm – rundt stik

STRØMFORSYNING
100-240 v AC 50/60 Hz 5 volt/2 amp 10 watt TRANSFORMATOR
INDBYGGET I STIKKET

SIKKERHED
WPA, WPA2, WPA-virksomhed

INKL. UDSKIFTELIGE STIK TIL
UK/EU/USA/AU

MEDFØLGENDE TILBEHØR
1 x HDMI-kabel til Rx, 1 m / 3,3 ft 1 x HDMI-kabel til Tx, 30 cm / 0,98
ft 1 x USB-A til USB-B Mikrokabel til strøm til Tx

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE
RoHS, WEEE, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

UDVIDET SKRIVEBORD
Ja


