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Barco wePresent WiPG-1600W
..Brezžično zrcaljenje za tekoče prezentacije in interaktivne sestanke..

primer na veliki projekciji, televizorju ali pa velikem profesionalnem zaslonu. S prezentacijskim
usmernikom vam tako ni treba nikoli skrbeti, da
določena naprava, na kateri želite imeti prezentacijo, ne bi predvajala vaše datoteke. Najbolje
VGA
HDMI
RJ-45
Power Jack pa je, da to zrcaljenje slike poteka brezžično, kar
pomeni, da slike, video vsebine, dokumente in
tudi aplikacije prikazujete na velikem zaslonu
na daljavo.
V drugem članku predstavljamo wePresent WiPGAudio Out
(3.5mm jack)
USB Port
-1600W, ki je po lansiranju najbolj stroškovno učinkovit model, ki ga lahko uporabite tudi z interaktivnimi zasloni na dotik. Združuje številne funkcije in
je dovolj močen, da bo presegel vaša pričakovanja
USB 2.0 x2
in potrebe pri brezžičnem zrcaljenju.
Power/Reset Button
Srednji razred zastopa model wePresent WiPG-1600W, ki se odlično znajde tako z brezžično povezavo kot tudi z žično, s čimer nudi večjo omrežno fleksibilnost. Na omrežje ga lahV seriji treh člankov vam bomo predstavili druži- ko povežete prek kabla, brezžično ali pa na
no prezentacijskih usmernikov Barco wePresent, oba načina hkrati. Tudi ta usmernik podpira
uporabo na različnih platformah (Windows,
ki jim konkurirajo le kabelske povezave HDMI.
Kaj je prezentacijski usmernik? To je naprava ozi- MacOS, Android, iOS) in prek protokola Airroma vmesnik, ki omogoča predvajanje vsebin Play, na njem pa lahko predvajate različne
z ene naprave na drugo. Oziroma povedano po- vsebine instantno, brez zakasnitve oziroma
enostavljeno: predvajanje vsebine s telefona, ta- latence, in to v ločljivosti Full HD. Poleg tega
blice ali računalnika na velikem zaslonu, kot na pa omogoča tudi dodajanje opomb na zasloDual Antennas for Optional WLAN
Connections

nu, kar pride prav zlasti pri prezentacijah, ter
vsebuje virtualno »whiteboard« tablo, na katero lahko med prezentacijo na vsebine anotirate oziroma dodatno pojasnite svoje ideje, ki
jih predstavljate.
Model nabit z močjo in številnimi funkcijami WiPG-1600W ponuja vse to in še več za pičlih 976 €
z DDV.

Specifikacije usmernika
wePresent WiPG-1600W
• Ločljivost: do 1080p (do 30 sličic na sekundo);
• Priključki: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x audio 3,5 mm,
3 x USB 2.0, 1 x RJ-45;
• Število povezanih uporabnikov: do 64;
• Doseg: do 30 m;
• Operacijski sistemi: Windows (7, 8, 10), MacOS
X 10.9 in novejši, Android 4.0 in novejši, iOS 9
in novejši.
Več informacij o prezentacijskih usmernikih lahko dobite pri podjetju TEKSEL d. o. o., kjer vam
bodo prezentacijski usmernik wePresent WiPG-1600W z veseljem predstavili ter postavili ob
bok drugim profesionalnim brezžičnim rešitvam. Obiščite jih v njihovih demo prostorih na
Tržaški cesti 132 v Ljubljani.
(P. R.)

Our wireless collaboration solutions meet the needs of any
classroom or meeting space, allowing users a seamless
presentation and fully interactive experience.
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