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Innovatieve draadloze presentatie 
waarmee audio- en videocontent delen één 
of meerdere computers in een LIM, projector of 
monitor, alsmede in aanwezigheid van mobiele 
toestellen (maximaal 64) om meer actieve en 
efficiënte presentatie.
Mogelijkheid voor een gebruiker om beelden te 
delen, Word, Excel, PowerPoint en PDF op mobiele 
iPad, iPhone, Android-tablet of smartphone 
bestanden.
De presentator kan op elk moment besluiten wat 
een mobiele inhoud moet verspreiden en kan 
vergrendelen om de onderwerping aan een andere 
deelnemer voortgezet.
Elke deelnemer, met toestemming, de mogelijkheid 
om op afstand de presentator computer en actief 
interactie tijdens de presentatie.
Functie toegangspunt voor het delen van internet.

WAAROM SMARTMEDIA?

- Continu zoeken naar innovatieve producten

- Poging om economische elk product te maken

- Betrouwbare en diverse oplossingen

- Uitstekende service en support

WPS1000

Wireless Presenter systeem

Presentatie 
 en het delen van 
        collaborative
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Standaard IEEE 802.11 b/g/n 2.4ghz
IEEE 802.3(10bASE-T) / IEEE 802.3u(100bASE-TX)

draadloze Kanaal 11 (uS, Canada); 13 (Europe); 14 (Japan)

dataSnelheid Draadloos: tot 300 Mbps
LAn: 10/100Mbps

Protocol TCP/IP

iP-configuratie Automatisch: DhCP
handmatig: statisch IP-adres

Beheer Web configuratie, SnMP

Veiligheid IEEE Standard 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK

antenne Dipole 2dbi x 2

ontVangende geVoeligheid 11b: <-80dbm @ 11Mbps
11g: <-70dbm @ 54Mbps
11n: <-64dbm @ 802.11n (hT20)

draadloze deKKing Tot 100 meter, afhankelijk van de milieu

onderSteunde reSolutieS VgA: SVgA(800x600) / XgA(1024x768) / WXgA(1280x768) / WXgA(1280x800) / WXgA(1360x768) / 
WXgA+(1440x900) / uXgA(1600x1200) - hDMI: 720(1280x720) / 1080(1920x1080)

rechten onderSteund reKeningen beheerder, beperkte gebruiker, gast

onderSteunde BeSturingSSyStemen Voor 
het delen Van audio / Video

Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X 10.5 or upper

comPatiBele aPParaten Windows, Mac OS, iOS, Android

leVering Externe voeding 5V DC-ingang 2.6A

interfaceS 15Pin VgA / hDMI / uSb 2.0 x 3 / On button / Reset button / Stereo Jack

led Stroomkabel

grootte 154 mm (L) x 50.66 mm (P) x 24 mm (A)

gewicht 238 g

Draadloze verbinding tot 64 apparaten

Technische Specificaties

Sluit iPad , 
iPhone , tablet, 
Smartphone 
Android

VGA of HDMI

verspreid maximaal 4 
computers tegelijk


