
NovoConnect NC-X900 — centrum 
komunikacji wizualnej do nowoczesnej 
sali konferencyjnej.
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu w wysokiej rozdzielczości  

z możliwością płynnego przełączenia w tryb Digital Signage w 4K

NovoConnect NC-X900 to flagowy produkt w ofercie, 

pozwalający bezprzewodowo udostępniać zawartość 

ekranu na dowolnym wyświetlaczu w najwyższej jakości 

oraz współpracować podczas spotkań. Ponadto oferuje 

on możliwość bezproblemowego przełączenia w tryb 

Digital Signage w 4K przed spotkaniem lub po nim. 

Nawiązanie połączenia bezprzewodowego jest proste 

dzięki aplikacji NovoConnect, pozwalającej udostępniać 

treści z dowolnego urządzenia. Użytkownicy urządzenia 

NC-X900 korzystać mogą z obsługi dwóch sieci  

Wi-Fi oraz dedykowanego pasma zarezerwowanego 

na potrzeby natywnych funkcji  udostępniania  

w systemach Windows (Miracast), macOS i iOS 

(AirPlay) oraz Android (Google Cast). Goście mogą 

nawiązać bezpośrednie połączenie poprzez Wi-Fi  

z dowolnego laptopa przy użyciu opcjonalnego modułu  

USB LauncherPlus.

Funkcje

 Natychmiastowe udostępnianie ekranu  

w oryginalnej rozdzielczości 4K i duplikowanie 

ekranu w czasie rzeczywistym

 Dedykowane pasmo Wi-Fi na potrzeby 

udostępniania przy użyciu technologii Miracast 

(komputery z systemem Windows 10)

 Zasilanie przez Ethernet (PoE), upraszczające 

wdrożenia na dużą skalę

 Zarządzanie zdalne poprzez sieć, szyfrowanie  

AES-256, obsługa dwóch sieci oraz konfiguracja 

hasła pozwalająca zapewnić bezpieczeństwo danych

 Możliwość jednoczesnego dekodowania wideo  

w rozdzielczości 4K z dwóch źródeł w trybie Digital Signage

 Wyjątkowe rozwiązanie do współpracy 

bezprzewodowej i Digital Signage
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Funkcje modułu LauncherPlus 

NC-X900 Łączność

MODEL NC-X900
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BYOD  
- obsługiwane 
systemy

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

Udostępnianie ekranu dla systemów iOS i Android

Windows 10 Miracast

Dzielenie ekranu Do 4 ekranów w układzie dynamicznym

Rozdzielczość
udostępniania Up to 4K-UHD, 30 fps

Rozdzielczość 
wyjściowa

4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080),  
720p (1280 x 720)
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Współpraca
Aplikacja 
NovoConnect

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

Digital Signage

Digital Signage NovoDS – tablica wiadomości i ogłoszeń; 
możliwość jednoczesnego dekodowania wideo z dwóch źródeł; 
intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść”; elastyczne tworzenie list 
odtwarzania; dynamiczna zawartość – od tekstu, dźwięku, zdjęć 
i filmów po strony internetowe, Twittera, źródła RSS, Kalendarz 
Google, pogodę itp.

Duplikowanie 
ekranu poprzez sieć
(bezprzewodową lub Ethernet)

Nadajnik i odbiornik NT Live do bezprzewodowego  
duplikowania ekranu

Bezpieczeństwo
ISO 27001, obsługa dwóch sieci (Wi-Fi i LAN); szyfrowanie  
AES-256, blokada Kensington Lock, identyfikator spotkania, 
funkcja podłączania przy użyciu kodu PIN

Ulepszone 
możliwości 
sprzętowe

AirPlay: wykrywanie przez Bluetooth,
zegar uśpienia, punkt dostępu Wi-Fi 5 GHz
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WiFi 802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz, 2T2R z 2 antenami zewnętrznymi. 
Dwa moduły Wi-Fi (jeden dedykowany funkcji Miracast)

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

Wejście

Ethernet RJ45 (PoE)
USB typu A × 1
USB typu C × 1
Gniazdo kart microSD
Wejście HDMI 
Line-In 3,5 mm minijack
Gniazdo jack zgodne ze standardem RS-232
Gniazdo zasilania DC
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EM Procesor Sześciordzeniowy ARM

Pamięć danych 16GB
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Zasilanie Wejście do zasilacza AC: AC 100–240 V, 50/60 Hz.
Wyjście z zasilacza AC: 5V/3A. Zużycie: 15 W

Wymiary produktu
(dł. × szer. × wys.) 195.8 x 139.8 x 28 mm

Masa (netto) 446 g

Zawartość 
opakowania

Jednostka główna, 2 anteny, kabel HDMI, kabel USB,
zasilacz, pilot z bateriami, zestaw do montażu na ścianie,  
zestaw dokumentów

Akcesoria 
opcjonalne LauncherPlus(WQL-400), LauncherOne, licencja NovoDS Cloud

Gwarancja 3 lata

Opcjonalny moduł Launcher działający w trybie plug 
and play, pozwalający gościom i członkom zespołu 
natychmiast połączyć się z jednostką NovoConnect 
przy użyciu laptopa.
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USB Type A

Przełączanie
rozszerzania ekranu

Włącz lub wyłącz ekran

Dołączanie do prezentacji 
Rozpocznij swoją prezentację w następnej 

pozycji w trybie podzielonego ekranu

Pokazywanie/ukrywanie
oprogramowania 

Maksymalizuj lub minimalizuj

Zmiana pozycji 
projekcji 

Zmień pozycję swojej projekcji 
w trybie podzielonego ekranu

Połączenie; rozpoczynanie 
i przerywanie prezentacji


