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DIGITUS®’un Click & Present sistemi, ekran içeriklerini 
kablosuz olarak aktarmanızı sağlar ve toplantı ile konferans 
salonlarında kullanım için çok uygundur. Farklı ihtiyaçlar için 
çeşitli setlerimizi keşfedin.

CLICK & PRESENT
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Paylaş, Sun, Birlikte Çalış

Ofiste Okulda/ÜniversitedeOrtak çalışma alanlarındaKonferans salonunda

Yazılım veya  
uygulama gerekmez
Gerçek Plug & Play (Tak ve 
Çalıştır) - Takın ve kullanmaya 
başlayın.

BYOD | Bring Your Own Device
Cihaz ayirt etmeksizin hizli katilim



DIGITUS@ Click & Present Mini - Kablosuz Sunum Sistemi

DIGITUS@ Click & Present Mini
Ürün numarası: DS-55319

Click & Present Mini Sisteminin öne çıkan özellikleri

Click & Present Mini Seti, HDMI video ve ses sinyallerini engel bulunmayan ortamda 50 metre mesa-
feye kadar kablosuz olarak iletir. İçeriklerinizi oynatmak için istediğiniz vericideki düğmeye basarak 

kolay ve hızlıca geçiş yapın.
 

Full HD

Yüksek Güvenlik Plug & Play  
(Tak ve Kullan)

Geniş Çapta  
Uyumluluk

Uygulama/Yazılım 
gerekmez

Air Play & Miracast maks. 50 m  
mesafe
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3 adımda dizüstü bilgisayardan paylaşın 

İçerikleri mobil cihazdan kolayca paylaşın

Alıcıyı ekranınızın HDMI 
girişine bağlayın. İsteğe bağlı 
olarak bunu USB girişi  
(ek güç kaynağı) üzerinden de 
bağlayabilirsiniz.

Vericiyi bilgisayarınızdaki 
HDMI girişine bağlayın. İsteğe 
bağlı olarak USB girişi (ek 
güç kaynağı) üzerinden de 
bağlayabilirsiniz. Verici ve alıcı 
otomatik olarak bağlantı kurar.

Ardından ekran içeriğinizin 
aktarımını başlatmak için  
vericideki bağlantı tuşuna basın.

 iOS

Akıllı telefonunuzu/tabletinizi WiFi ile alıcıya 
bağlayın. Ardından ekran senkronizasyonunu 
açın ve alıcıyı çıkış cihazı olarak seçin.
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 Android

WLAN etkinken mobil cihazın Sharing/Cast/Display 
(Paylaşım/Yayın/Ekran) senkronizasyonu fonksi-
yonuna (Ekranı paylaşma) gidin ve içeriklerinizi 
paylaşmak için alıcıyı çıkış cihazı olarak seçin.



DIGITUS@ Click & Present Mini
Ürün numarası: DS-55319

DIGITUS Click & Present - Kablosuz Sunum Sistemi

Description

Package content:

•  1x verici birimi
•  1x alıcı birimi
•  2x Mikro USB kablosu (0,5 m)
•  1x QIG
•  2x HDMI Uzatma kablosu (0,15 m)
•  1x QIG

Tüm bilgiler
ayrıca bizim 
Online mağaza.

Kablosuz sunum sistemiyle, HDMI® video ve ses 
sinyallerini doğrudan görüş hattıyla 50 m'ye ka-
dar bir mesafeye Full HD olarak iletebilirsiniz. De-
vreye alma ve çalıştırma çok kolaydır. 

Tak ve Çalıştır – basitçe bağlanın ve başlayın. 
Set, (toplam) 16 alıcı birimine (DS-55320) kadar 
genişletilebilir. Bir düğmeye basarak istediğiniz 
kanala hızlı ve kolay bir şekilde geçin ve içeriğinizi 
paylaşın. 

Ayrıca ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan 
mobil işletim sistemi üzerinden doğrudan mo-
bil cihazınızdan (akıllı telefon/tablet) içerik 
paylaşabilirsiniz. 

Verici, PC'nizin HDMI bağlantı noktasından 
çalıştırılabilir (>500mA gereklidir). Güvenli ve 
istikrarlı çalışma için, vericiye ve alıcıya her za-
man mikro USB kablosuyla güç verilmesini öne-
ririz. 

Verici ve alıcının kompakt tasarımı sayesinde de-
vreye alma hızlı, kolay ve özelleştirilebilir - toplantı 
ve konferans odaları için mükemmel çözüm.
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Technical details
■ 50 m'ye kadar kablosuz HDMI sinyal aktarımı  
 (engel bulunmayan ortamlarda)
■ 1920x1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
■ Radyo kanalı: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
■ HDMI sürümü: 1.4
■ HDCP sürümü: 1.3
■ AES 128 bit şifreleme
■ WPA2 protokolü
■ Yetkilendirme protokolü: WPA2  
 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
■ Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android'i destekler
■ Birim başına bağlantı: 1x HDMI fiş, 1x mikro USB soketi
■ Güç kaynağı: HDMI soket (0,5 A gerekli) veya mikro  
 USB (DC 5V,0,5 A) aracılığıyla
■ LED durum göstergeli bağlantı düğmesi 
■ Ses: Stereo, 16 bits / 48 KHz

■ ABS kabin
■ Elektrik tüketimi: Yakl. 2,5 W
■ Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
■ Ölçüler (1 birim): U 8,3 x G 3,2 x Y 1,3 cm
■ Ağırlık (1 birim): 27 g
■ Renk: Siyah
■ Engel bulunan ortamlarda iletim mesafesi genelde  
 belirlenemez ve ortam koşullarına bağlıdır
■ Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını  
 daraltır veya sinyal kaybına neden olur
■ HDTV Çözünürlük maksimum: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
■ Distance: 50 m
■ KVM: no
■ PoE (Power over Ethernet): no
■ Video connection ports: HDMI

Uygulamadaki ürün
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Bu verici birimle Click & Present Mini Sistemini 16 vericiye 
kadar genişletebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarlar HDMI verici-
lerle çok kolay bir şekilde bağlanabilir. Donanım kullanılarak 
az gecikmeli bir bağlantı kurulabilir.

 

Verici Birimi
Ek olarak
aktarım birimleri



DIGITUS@ Click & Present Mini
Ürün numarası: DS-55319

Uygulamadaki ürün Tüm bilgiler
ayrıca bizim 
Online mağaza.
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Bahsedilen marka adları ve logolar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya 
tescilli ticari markalarıdır. Çizimlerden tasarım sapmaları, hatalar ve teknik 
değişiklikler saklıdır. Tüm bilgiler garantisizdir. Baskı hataları için hiçbir so-
rumluluk kabul etmiyoruz. Teslimat değişebilir, sadece stoklar tükenene ka-
dar. 09/2022
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Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Efendi Sok.
Dalyan Sit. A Apt. No: 24 /1
4 Kadıköy / İstanbul Türkiye
Tel.: +90 532 2856006
www.assmann.com.tr

türkiye

Uygulama alanları, işlevsellik ve bağlantı seçe-
nekleri - ürün videomuz size bunları ve çok daha 
fazlasını gösteriyor. 

Sistemi dizüstü bilgisayarlarınıza ve mobil  
cihazlarınıza 3 adımda nasıl kolayca 
bağlayabileceğinizi ve ekran içeriğini doğrudan 
diğer katılımcılarla nasıl paylaşabileceğinizi 
keşfedin.

Click & Present açılış sayfamızı keşfedin

Bir bakışta tüm bilgiler 
ürün videomuzda

Click & Present sistemlerimiz hakkında 
daha fazla bilgi ve öne çıkan özellikler 
için lütfen web sitemizi ziyaret edin.


