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Barco wePresent WiPG-1000
...Brezžično zrcaljenje za tekoče prezentacije in interaktivne sestanke..

V seriji treh člankov vam bomo predstavili
družino prezentacijskih usmernikov Barco wePresent, ki jim konkurirajo le kabelske povezave HDMI.
Kaj je prezentacijski usmernik? To je naprava
oziroma vmesnik, ki omogoča predvajanje vsebin z ene naprave na drugi napravi. Oziroma
povedano poenostavljeno: predvajanje vsebine s telefona, tablice ali računalnika na velikem
zaslonu, kot na 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 pa je, da to zrcaljenje slike
poteka brezžično, kar pomeni, da slike, video
vsebine, dokumente in tudi aplikacije prikazujete na velikem zaslonu na daljavo.
Predstavljamo prvega iz družine, in sicer model wePresent WiPG-1000, ki je po prenovi starega modela in novimi izboljšavami dovolj
zmogljiv, da zadovolji vse vaše potrebe po
brezžičnem zrcaljenju.
Vstopni model z oznako wePresent WiPG-1000
omogoča brezžično zrcaljenje slike v ločljivosti
1080p s katerekoli naprave. Njegovo glavno
vodilo je preprostost, saj omogoča hitro pove-

zljivost brez kakršnegakoli nameščanja programske opreme. Kljub enostavnosti pa ima
kar lepo število naprednih funkcionalnosti.
Kompatibilen je z različnimi platformami, med
katerimi je tudi Applov protokol AirPlay, na zaslon ga lahko povežete tudi s kablom HDMI ali
VGA, razpolaga s priključki USB, na katere lahko
priklopite miško in tipkovnico, podpira upravljanje na zaslonih na dotik, nanj pa se lahko
poveže do 64 uporabnikov hkrati. Stroškovno
učinkovit model WiPG-1000 ponuja vse to in še
več za pičlih 610 € z DDV.

Dual antennas
(2.4GHz Wi-Fi)

Power Button
(with auto-on)

Specifikacije usmernika
wePresent WiPG-1000

LAN 10/100
DC 5V2.5A
ethernet
(RJ-45) Audio out
(3.5mm jack)

• 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 4.1 in novejši, iOS 4.2
in novejši.
Več informacij o prezentacijskih usmernikih lahko dobite pri podjetju TEKSEL d. o. o., kjer vam
bodo prezentacijski usmernik wePresent Wi-

HDMI
(≤ 1920x1080)

VGA
(≤ 1600x1200)

PG-1000 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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