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Draadloze HDMI-uitgang 1920 x 1080
Draadloze USB voor interactieve aanraakschermen
Ondersteunt Apple AirPlay
Android-app voor delen vanaf een Android-apparaat
Wordt geleverd met 1 zender en 1 ontvanger

Maak draadloos verbinding met het scherm in uw
vergaderruimte vanaf uw laptop met behulp van de zender-
dongle of een app. De draadloze presentatieset van Vision
werkt prachtig met Apple- of Android-apparaten. Met de
instructies op het scherm kunt u uw scherm eenvoudig
delen en samenwerken.

AV-installateurs kunnen een installatie vereenvoudigen en
de kabels tussen de laptop en het beeldscherm overbodig
maken. De 3e generatie draadloze producten van Vision
maakt gebruik van onze uitgebreide ervaring om een nog
beter product te leveren met nieuwe geavanceerde
instelfuncties. Met de TC-WIRELESS kunt u het wi�-verkeer
controleren en kunt u tijdens uw vergadering wi�-
interferentie voorkomen.

Draadloze USB
Op de USB-poort kan een interactief scherm worden aangesloten
om muisbewegingen terug te sturen naar de pc. Opmerking: Dit
werkt ALLEEN voor muisfuncties - niet voor toetsenborden. Het is
mogelijk dat deze functie niet werkt met uw aanraakscherm. We
raden aan om eerst te testen voordat u een implementatie inplant.

Displaypoorten
Als uw computer over een Mini-HDMI- of VGA-poort, mini
DisplayPort of DisplayPort beschikt, heeft Vision de adapter die u
nodig hebt om het geheel te laten werken.

Bereik
Het bereik kan binnen maximaal 30 meter (98 ft) zijn - of in een
open ruimte tot 50 meter (164 ft). Het apparaat maakt gebruik van
dezelfde 5 GHz-frequenties als wi�, dus het zal door binnenmuren
heen functioneren. De prestaties verminderen echter bij grotere
afstanden en fysieke obstakels

5 GHz
Het creëert een eigen wi�-netwerk in de 5 GHz-frequentieband. Het
kanaal en de bandbreedte kunnen handmatig worden ingesteld
om kanalen die bezet zijn, te vermijden.

Con�guratiescherm browser
Sluit een pc of telefoon aan op het wi�-netwerk van de Rx en
gebruik de browser om:
de SSID te wijzigen
wachtwoorden in te stellen
de Rx aan te sluiten op externe wi� voor
�rmware-updates
ondersteuning AirPlay
ondersteuning Android
andere geavanceerde functies te gebruiken

Automatische stand-by
Als de bron wordt uitgeschakeld of in slaapstand wordt gezet,
wordt het scherm ook in de slaapstand gezet. De benodigde tijd
kan worden gede�nieerd in het con�guratiescherm of kan worden
uitgeschakeld.

Personaliseren
Wanneer er niets is aangesloten, laat een afbeelding op het
startscherm gebruikers zien hoe ze verbinding kunnen maken.
Gebruikers kunnen deze achtergrond vervangen door een
persoonlijke afbeelding.
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SPECIFICATIES

Schermbeveiliging
Als er geen activiteit is, kan de gebruiker een persoonlijke
screensaver instellen: er kunnen maximaal drie afbeeldingen en
twee video's - met of zonder geluid - bij rotatie worden getoond.

Apple AirPlay
Het is eenvoudig om iOS-inhoud of MacOS-inhoud te delen met de
ontvanger. Opmerking: om dit te laten werken, moet de Rx
verbonden zijn met de algemene wi�.

Ondersteuning Android
Download een eenvoudige app met de QR-code op het startscherm
om inhoud van elk Android-apparaat te delen. Opmerking: om dit
te laten werken, moet de Rx verbonden zijn met de algemene wi�.

Ondersteuning voor Chromecast
Deel via de Chrome-browser op een pc of vanaf Android-apparaten
waarop casten met Chrome mogelijk is. Opmerking: De ontvanger
moet verbonden zijn met een algemeen wi�-netwerk om deze optie
te laten werken. Windows Miracast wordt niet ondersteund.

Resolutie
De maximale resolutie die door de Tx-dongle wordt ondersteund, is
1920 x 1080. HDMI v1.4 en HDCP v1.4 worden ondersteund.

AFMETINGEN ZENDER
65 x 65 x 16 mm (2,6" x 2,6" x 0,6") (l x b x h)

AFMETINGEN ONTVANGER
120 x 80 x 25 mm (4,7" x 3,1" x 1,0") (l x b x h)

AFMETINGEN MET VERPAKKING
249 x 168 x 65 mm (9,8" x 6,6" x 2,6")

GEWICHT PRODUCT
Ontvanger: 110 g (0,24 lb) Zender: 55 g (0,12 lb) (inclusief HDMI- en
USB-kabels)

GEWICHT MET VERPAKKING
0,65 kg (1,64 lb)

MATERIAAL
ABS-kunststof

KLEUR
Zender: zwart Ontvanger: zwart

MAXIMAAL ONDERSTEUND VIDEOFORMAAT
Voor Tx: 1920 x 1080 Voor delen via AirPlay/Android: 3840 x 2160
bij 24 Hz / 50 Hz

VIDEO
HDMI 1.4 met HDCP 1.4

MAX.OVERDRACHTSSNELHEID
10,2 Gbps

TEMPERATUURBEREIK IN BEDRIJF
0-40°

ENERGIEVERBRUIK ZENDER
Stand-by: Ca. 2 W Casten: Ca. 4,5 W

ENERGIEVERBRUIK ONTVANGER
Stand-by: Ca. 5 W Casten: Ca. 7,5 W

MAXIMALE AFSTAND
Binnenkant: 30 m (98 ft) Buiten: 50 m (164 ft)

WIFI-KANAAL
U-NII 1 36, 40, 44, 48 U-NII 3 149, 153, 157, 161, 165 Dit product
biedt geen ondersteuning voor DFS. U-NII 2-kanalen worden
daarom niet ondersteund

AANSLUITINGEN ZENDER
1 HDMI-aansluiting 1 x USB-B Micro

AANSLUITINGEN ONTVANGER
1 x HDMI 1.4 1 x USB type A (USB 2.0 voor koppelinstellingen en
touch) 1 x DC-voeding - ronde pinconnector

VOEDING
100-240 V AC 50/60 Hz 5 V / 2 A / 10 W TRANSFORMATOR IN
STEKKER GEÏNTEGREERD

BEVEILIGING
WPA, WPA2, WPA-enterprise

BEVAT UITWISSELBARE STEKKERS
UK/EU/US/AU

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
1 x HDMI-kabel voor Rx, 1 m (3,3 ft) 1 x HDMI-kabel voor Tx, 30 cm
(0,98 ft) 1 x USB-A- naar USB-B-microkabel voor voeding naar Tx

GARANTIE
levenslang retourneren

NALEVING
RoHS, AEEA, CE, FCC, RCM-POC, SDOC, IC

UITGEBREIDE DESKTOP
Ja


