Lifesize Share™

Volledig draadloos media delen
Laat kabels uw vergaderingen niet in de weg zitten.
Lifesize Share maakt een einde aan de warboel en biedt
een volledig draadloze oplossing voor het delen van uw
media.
Met Lifesize Share hebben u en uw gasten niets anders
nodig dan een browser. Het uitwisselen van kabels en
dongels tussen sprekers is hiermee verleden tijd.
U kunt uw scherm delen of online video's streamen.
Een eenvoudige manier om alle vergaderruimtes,
cursusruimtes en huddle rooms in uw kantoren van
draadloze functionaliteit te voorzien. U kunt Lifesize®
Share zelfstandig* gebruiken in combinatie met uw
scherm, of aansluiten op uw Lifesize® IconTM of andere
videosystemen.

•

Presenteer met elke laptop zonder speciale software
te downloaden

•

Met de deelwachtrij voor meerdere gebruikers kunt
u snel van spreker wisselen

•

Deel uw scherm — presentaties, documenten en
meer

•

Door de eenvoudige installatie snel inzetbaar in al
uw kantoren

•

Deel online media — video en audio — zonder
afbreuk te doen aan de kwaliteit

•

Maak gebruik van elk beeldscherm

•

•

Deel bestanden of stream video's met uw mobiele
telefoon

Maak rechtstreeks verbinding met elk
videoconferentiesysteem

•

•

Ondersteunt AirPlay®

Biedt uw gasten een afzonderlijk en veilig draadloos
toegangspunt

•

De ultrasone koppeling voor laptops biedt een
eenvoudige, veilige en ruimtespecifieke verbinding

•

Automatische software-updates

•

Accountbeheer voor alle Lifesize Share-apparaten
binnen uw netwerk

*

Een internetverbinding is vereist.

Lifesize Share™

VIDEO-UITGANGEN (1 UITGANG )
• 1x HD Video Out HDMI ingeschakeld

SYSTEEMCOMPONENTEN
• Lifesize Share
• AC/DC-voeding

• Managementconsole

AUDIO-INGANGEN (1 INGANG)
• 1 x HDMI

• HDMI-naar-HDMI-kabel
• Ethernet-kabel
NETWERK
• 1x RJ-45 netwerk LAN 10/100
• Wifi (802.11b/g/n)
ONDERSTEUNING VOOR ÉÉN SCHERM
• Een scherm met HDMI-aansluiting en
ondersteuning voor videomodi van 1080p

SYSTEEMBEHEER
• Webinterface
• Aangepaste URL's

AUDIO-UITGANGEN (2 UITGANGEN)
• 1 x HDMI
• 1 x 3,5mm-audioaansluiting
GEBRUIKERSINTERFACE EN KENMERKEN
• Vereenvoudigde gebruikersinterface
• Beheerconsole met grafische
gebruikersinterface

• Automatische software-updates
STROOMVOORZIENING
• Systeemvoeding 5 V gelijkstroom,
2 A geleverd door AC/DC-voeding
(meegeleverd)
• AC-specificatie: 100-240 volt
wisselstroom, 50/60 Hz

ONDERSTEUNING VOOR KAMERSYSTEMEN

• Meerdere talen ondersteund

• Ondersteunt Lifesize Icon en externe
videoconferentiesystemen die
ondersteuning bieden voor een resolutie
van 1080p en een HDMI- of DVI-Dpresentatie-ingang hebben (HMDI-naarDVI-D-adapter is vereist voor DVI-Dsystemen, niet meegeleverd)

• Deelwachtrij voor meerdere gebruikers

OMGEVINGSINFORMATIE
• Omgevingstemperatuur (in werking):
0 °C tot 40 °C

• Ultrasone verbinding (op desktop, vereist
Google Chrome™)

• Vochtigheid (in werking): 15% tot 85%,
niet-condenserend

I/O-POORTEN
• 1 x HDMI-videouitgang
• 4 x USB 2.0-hostpoorten
• 1 x 3,5mm-audioaansluiting
VIDEOSPECIFICATIES
• Presentatieresolutie: Full HD (1080p)
• Tot 30 fps in de presentatiemodus
• Tot 60 fps in de streamingmodus
• Maximale resolutie 1920x1080,
beeldverhouding 16:9

HOOFDVESTIGING
Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
Gratis nummer in de VS +1 877 543 3749
REGIOKANTOOR EMEA-GEBIED
Londen
+44 207 5962 835

REGIOKANTOOR
APAC-GEBIED
Singapore
+65 6631 2831

ONDERSTEUNING VOOR BROWSERS/
BESTURINGSSYSTEMEN
• Scherm delen is beschikbaar in Google
Chrome met Lifesize Chrome-extensie
(Lifesize Screen Share & Scheduler) en op
apparaten die AirPlay ondersteunen
• Het delen van bestanden en het streamen
van video's is beschikbaar voor alle
ondersteunde browsers
• Mac OS X®: Chrome, Safari®

• Vochtigheid (bij opslag): 10% tot 90%,
niet-condenserend
AFMETINGEN APPARAAT
• Lengte: 102 mm
• Breedte: 74 mm
• Hoogte: 36 mm
• Gewicht: 0,1 kg

• Windows®: Chrome, Internet Explorer®
11, Microsoft Edge™
• iOS: Safari

• Omgevingstemperatuur (bij opslag):
–20 °C tot 60 °C

WETTELIJK VOORGESCHREVEN NUMMER
• Lifesize Share = LFZ-037

• Android™: Chrome
• Ondersteunt AirPlay

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com
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