NovoConnect NC-X300 to łatwe
w obsłudze rozwiązanie do współpracy
bezprzewodowej dla firm różnej wielkości
NovoConnect NC-X300 pozwala maksymalnie

Funkcje

2 uczestnikom spotkania bezprzewodowo

Bezprzewodowe udostępnianie treści z laptopa,

udostępniać treści z dowolnego urządzenia na dużym

tabletu lub smartfona na głównym ekranie

ekranie, podczas gdy naraz połączonych może być

Maksymalnie dwa ekrany obok siebie

8 uczestników. Zgodne z wieloma platformami

Międzyplatformowa zgodność z systemami

rozwiązanie NC-X300 ułatwia bezprzewodową

Windows, macOS, Android i iOS

współpracę dzięki kompletnemu zestawowi funkcji,

Możliwość zdalnego sterowania przy użyciu

w tym możliwości jednoczesnego wyświetlania treści

narzędzia Remote Manager

od 2 uczestników, natychmiastowego przełączania

Bezpłatna aktualizacja oprogramowania

na innych członków zespołu, udostępniania plików,

układowego za pośrednictwem sieci

dodawania notatek w czasie rzeczywistym, korzystania

Obsługa dwóch sieci, bezpieczny tryb punktu

z interaktywnego wyświetlacza oraz bezprzewodowego

dostępu WiFi oraz integracja z siecią biurową

dotykowego sterowania kursorem myszy. Model

poprzez adapter USB-Ethernet

NC-X300 jest łatwy w konfiguracji i pozwala natychmiast

Domyślnie sparowany moduł LauncherPlus w

rozpocząć pracę, a zawarty w zestawie domyślnie

zestawie z modelem NC-X300

sparowany moduł LauncherPlus pozwala gościom
błyskawicznie łączyć się z urządzeniem.

www.vivitek.pl | www.novoconnect.eu

MODEL

BYOD
- obsługiwane
systemy

NC-X300
Windows 7/8/10 (wersje 32- i 64-bitowe),
macOS 10.7 i nowsze,
Ubuntu 18.04 i nowsze,
iOS 11.0 i nowsze,
Android 5.0 i nowsze

NC-X300 — możliwości podłączania

Uwierzytelnienie
kodem PIN

Antena
Wi-Fi

Szyfrowanie połączeń
bezprzewodowych AES-256

OGÓLNE

SYSTEM

ŁĄCZNOŚĆ

FUNKCJE

BYOD

Udostępnianie ekranu dla systemów iOS i Android

Blokada Kensington Lock

Brak obsługi Miracast
Dzielenie ekranu

Do 2 ekranów obok siebie

Rozdzielczość
udostępniania

Do 1080p, 30 kl./s

Rozdzielczość
wyjściowa

1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720)

Współpraca

Funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10,
funkcja moderatora, funkcja AirNote umożliwiająca
uczestnikom spotkania szybkie dodawanie adnotacji, funkcja
Novo Screennote do obsługi wirtualnej tablicy

Produktywność

Obsługa połączenia poprzez kod QR,
funkcja połączenia poprzez PIN

Bezpieczeństwo

Obsługa dwóch sieci (Wi-Fi i LAN); szyfrowanie AES-256; blokada
Kensington Lock

Wi-Fi

802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz 1T1R z 1 anteną zewnętrzną

Wyjście

Wyjście HDMI, wyjście audio (gniazdo jack 3,5 mm)

Wejście

USB typu A;
gniazdo kart micro-SD;
gniazdo zasilania DC

Procesor

Czterordzeniowy ARM

Pamięć danych

8GB

Zasilanie

Wejście do zasilacza AC: AC 100–240 V, 50/60 Hz.
Wyjście z zasilacza AC: 5 V / 2 A. Zużycie: 10 W

Wymiary
produktu
(dł. × szer. × wys.)

100 x 100 x 20 mm

Masa (netto)

184 g

Zawartość
opakowania

Jednostka główna, moduł LauncherPlus (USB typu A),
antena, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz,
adapter USB-Ethernet, zestaw do montażu na ścianie, zestaw
dokumentów

Akcesoria
opcjonalne

LauncherPlus (USB Type A), LauncherPlus (USB Type C),
LauncherOne (USB Type A)

Gwarancja

3 lata (RTB)
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Wyjście HDMI
do podłączenia
urządzenia
NC-X300 do
wyświetlacza

Mysz
bezprzewodowa

Wyjście audio
do głośnika

Gniazdo
zasilania

Funkcje modułu LauncherPlus

Złącze USB-A

Dołączanie do udostępniania
na podzielonym ekranie - 1

Dołączanie do udostępniania
na podzielonym ekranie - 3

Bezpośrednie
rozpoczynanie i przerywanie
udostępniania

Dołączanie do udostępniania
na podzielonym ekranie - 2

Dołączanie do udostępniania
na podzielonym ekranie - 4

