GIẢI PHÁP
CHIA SẺ NỘI
DUNG TRỰC
TUYẾN
Screen Share của Logitech
Screen Share của Logitech® giúp chia sẻ nội dung nhanh chóng và dễ dàng tới mọi máy tính trong phòng họp. Đơn giản chỉ cần kết nối
máy tính xách tay hoặc máy tính bảng qua HDMI để bắt đầu chia sẻ: không cần cài đặt phần mềm, nhập mật khẩu màn hình, hay thậm chí
không cần kết nối Internet. Người tham gia trong phòng có thể dễ dàng thay phiên nhau cắm thiết bị của họ vào để truyền phát nội dung mà
không bị gián đoạn.
Sử dụng thiết bị ghi hình HDMI và ứng dụng song hành cho máy tính phòng hội nghị, Screen Share trình chiếu nội dung lên màn hình trong
phòng, tại đó nội dung có thể được người khác nhìn thấy và chia sẻ cho bất kỳ cuộc họp hay dịch vụ hội nghị video nào. Đối với những thiết
bị không có đầu ra HDMI tích hợp, chỉ cần kết nối với một bộ chuyển đổi phù hợp. Việc này cho phép bạn chia sẻ từ hầu hết mọi thiết bị,
bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy ảnh và máy phát phương tiện.
Screen Share kết hợp dòng công việc cắm vào là trình chiếu quen thuộc với độ tin cậy vững chắc và hiệu quả nhạy bén. Công nghệ đóng
gói tiên tiến trong hộp sang trọng, Screen Share có thể lắp đặt nhanh chóng, sử dụng đơn giản, và vừa túi tiền để triển khai trong mọi
phòng hội nghị.
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Thiết bị Screen Share
Part #: 939-001553
UPC: 097855135933

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM + TRỌNG LƯỢNG
Kích thước
14,2 mm x 24,7 mm x 83 mm
0,56” x 0,97” x 3,27”
30g / 1,1 oz

Thiết bị Screen Share

Chiều dài dây
250 mm / 9,84”

Giá gắn quản lý dây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Video 1080p HD ở tốc độ tới 30 khung hình/
giây + âm thanh qua cổng HDMI
Đầu vào/Đầu ra
Đầu vào: HDMI 1.4a trở lên
Đầu ra: USB3.0 hoặc USB2.0
Khác
Được cấp điện qua USB
Đèn LED báo trạng thái

BÊN TRONG HỘP

Tài liệu
Miếng khóa nhám

YÊU CẦU HỆ THỐNG
Hiệu suất
Đầu vào: 1280 x 720 (720p) hoặc 1920 x 1080
(1080p), lên tới 60 khung hình/giây
Đầu ra: 1920 x 1080 (1080p) tại tốc độ 30 khung
hình/giây
Âm thanh: 48 KHz/ 16-bit PCM

Windows® 71, Windows 8.1 hoặc Windows 10
Mac OS X® 10.10 trở lên

BẢO HÀNH
Bảo hành phần cứng trong 2 năm

SCREEN SHARE CỦA LOGITECH

Thiết bị
Đầu vào

Screen Share của Logitech
Máy tính riêng*
(Camera hội nghị)

Màn hình
trong phòng

CHIA SẺ TỨC THỜI
Đơn giản chỉ cần kết nối và trình chiếu từ máy tính
xách tay, điện thoại thông minh hay máy tính bảng.
Không cần kiểm tra và xác minh ID cuộc họp hay mã
ghép cặp.
Không cần phải lóng ngóng với các nguồn đầu vào và
điều khiển từ xa.
Không cần cài đặt phần mềm hoặc kết nối Internet,
chỉ cần cắm vào là sử dụng.

CHIA SẺ TỚI CÁC CUỘC HỌP VIDEO
Screen Share của Logitech hoạt động với Zoom,
Skype for Business, WebEx, BlueJeans và các dịch
vụ hội họp khác có hỗ trợ chia sẻ nội dung.
Camera trong phòng vẫn hoạt động, do vậy người
thuyết trình có thể chia sẻ nội dung và đồng thời có
thể được nhìn thấy và nghe thấy cùng lúc.
Ứng dụng Screen Share chạy trên máy tính
(Windows hoặc Mac) trong phòng để dễ dàng chia sẻ
trong các cuộc họp trực tuyến.

CHỈ CẦN CHUYỂN TIẾP VÀ KẾT NỐI
Thật dễ dàng để thay phiên nhau làm người thuyết
trình mà không bị chậm trễ hay gián đoạn.
Chỉ cần tháo cáp HDMI từ một thiết bị và chuyển cho
người thuyết trình tiếp theo.
Screen Share của Logitech tự động nhận ra kết nối
HDMI mới và hiển thị nội dung được chia sẻ.

*Ứng dụng Screen Share của Logitech chạy trên máy tính trong phòng và có thể tải về từ www.logitech.com/support/screenshareapp.
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