i3SYNC
PLUG & PLAY bezdrátový prezentační nástroj
Změňte navždy způsob, jakým budete prezentovat s tímto kompaktním a lehkým nástrojem. i3SYNC se snadno
používá a umožňuje okamžité promítnutí vaší prezentace danému publiku. Zařízení je univerzálně kompatibilní se
všemi technologických zařízení, které mají připojení HDMI. Stačí připojit bezdrátové vysílače a přijímače do zařízení a
je hotovo. i3SYNC je skutečně PLUG & PLAY, neinstalujete žádný další software na vašem počítači.

Vlastnosti
• Bezdrátový přenos videa a zvuku
• Plug & Play (bez ovladačů)
• Přepněte okamžitě z jednoho přednášejícího na druhého:
jen stisknutím tlačítka
• Až 254 jednotlivých uživatelů v jedné místnosti
• Kompatibilní se všemi zařízeními HDMI:
PC, notebook, tablet, Smartphones, kamery, ...
• Nezávislé na operačním systému: Windows, Mac, Android,
Linux, ...
• Flexibilní a kompaktní: 5x5cm
• Záruka: 2 roky

SPECIFIKACE
i3SYNC Transmitter TX2.0

Rozměry
Funkce vysílače

Kompatibilní zařízení

Rozhraní
Komunikace
Napájení

55 x 55 x 12 mm
V reálném čase bezdrátové zobrazení
Obrázek: 720p podpora
Zvuk: Mono, stereo
HDMI podporovaná PC, tablety
kamery, herní konsole, apod.
Pad jako je Galaxy Tab, iPad, Smartphon
Nabíječka je součástí
HDMI
Přímé připojení přijímačem na Wi-Fi 802.11n 5GHz
Vestavěný akumulátor, max. 3 hod. provozu

i3SYNC Transmitter TX2.0

Rozměry
Funkce vysílače

Kompatibilní zařízení

Rozhraní
Komunikace
Napájení

92 x 29 x 12 mm
Obrázek: 720p podpora
Zvuk: Mono, stereo
Automatické rozpoznání vysílače
HDMI podporovaná zařízení (LCD TV,
Monitory, elektronické tabule, projektory, atd.
Nabíječka je součástí
HDMI
Přímé připojení přijímačem na Wi-Fi 802.11n 5GHz
Externí zdroj napájení prostřednictvím micro USB

OBSAH BALENÍ:
Vysílač
- USB nabíjecí kabel
- Držák vysílače
Přijímač
- USB nabíjecí kabel
- USB napájecí adaptér s EU, USA a Velké Británii zástrčkou

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Úložný box
- Určen pro 4x i3SYNC vysílače + HDMI kabelech s adaptérem
- Rozměry: 20,4 x 8 x 5.8 cm
Balíček HDMI adaptérů - pro použití se zařízeními bez HDMI
- Obsahuje: micro HMDMI (M) na HDMI (F), mini HDMI (M) na HDMI (F),
mini Display port (M) na HDMI (F), Display port (M) na HDMI (F), HDMI (M) na HDMI (F).

