
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindermann Klick & Show 
Toplantı odaları, seminer salonları, 
derslikler ve ortak çalışma alanları 
için kablosuz sunum sistemi. 

 
 Derslikler Ortak Çalışma Toplantı Odaları 



Kindermann Klick & Show 
 

Toplantı odaları, seminer salonları, derslikler ve ortak 
çalışma alanları için kablosuz sunum sistemi. 
Kindermann Klick & Show sunum sistemi 
kullanıcıların bilgisayar veya mobil 
cihazlarından yapılandırma olmadan, 
kablolar olmadan gecikme süreleri olmadan 
çok hızlı ve etkin şekilde içerik paylaşımları 
yapmalarını sağlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BYOD Güvenli & Kolay işbirliği 
Toplantı odaları, seminer salonları, derslikler ve ortak 
çalışma alanları gibi genel kullanım alanlarında kablosuz 
içerik aktarımlarınızın güvenlik standartları uygulanması 
nedeniyle Kindermann Klick & Show tarafınca içeriğinizin 
güvence altına alındığından emin olabilirsiniz. 

Kindermann Klick & Show K-10S ana ünite ve iki adet Klick 
& Show dokunmatik buton ile sunulmaktadır. İsteğe bağlı 
olarak Klick & Show dokunmatik buton sayısı ondört adede 
kadar yükseltilerek kullanılabilmektedir. 

The Klick & Show K-10S ana ünite üzerindeki RJ45 girişi ile  
içinde bulunan IEEE 802.11n/ac Wifi (2,4 + 5 GHz), farklı 
aygıt ve medya türlerinden görsel-işitsel içeriği RJ45 ağ 
arabirimi ile beraber işler.  

The Klick & Show TOUCH  verici ise USB aracılığıyla dizüstü 
bilgisayara bağlı, kullanıcı dostu, dokunmaua duyarlı bir 
dongle’ın şık bir tasarımına sahip olan kompakt bir WiFi 
modülüdür.  

Dongle yüzeyine hafif bir dokunuş, dizüstü bilgisayarı aktif 
bir kaynak olarak tek bir kişinin veya bir grup sunumunda 
aktif hale getirir ve canlı içerik ana ekrana yansıtılır.  

Dongle, kullanıcıya etkinlik durumu hakkında geri bildirim 
sağlamak için çift renkli bir LED göstergeye ve titreşim 
özelliğine sahiptir.  

Klick & Show TOUCH işbirliğine yönelik, kullanımı kolay bir 
sistemdir. 

 

Dokun & Devam Et! 
Kindermann Klick & Show’u kullanarak, misafirler de dahil 
olmak üzere diğer toplantı katılımcılarıyla işbirliği yapabilir 
ve herhangi bir eğitim almadan bile görsel-işitsel içerik 
sunabilirsiniz.  . 

Windows and Mac dizüstü bilgisiyar kullanıcıları sadece bir 
USB portlarına Klick&Show TOUCH vericisini takmalı ve sensör 
düğmesine kısa bir dokunuşla, bilgisayar içeriğiniz ana ekran 
aygıtına anında yansıtılır. Apple veya Android mobil cihaz 
kullanıcıları ise içerik paylaşmak için ücretsiz uygulamayı 
indirebilir veya bunun yerine cihazınızın Airplay işlevini 
kullanabilirsiniz. (iOS cihazları için) 

Kablolu içerik (örnek olarak bir PC veya DVD oynatıcıdan), 
Klick & Show ana ünitesinin 4K HDMI girişi kullanılarak 
sunulabilir. 
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HDMI sources like DVD Player, 
Visualizer or wired Notebook 

 

Özellikler 
PC/MAC uyumluluğu 
Microsoft Windows veya Apple Mac dizüstü bilgisayarlar 
ile PC'lerden Klick & Show TOUCH vericisi üzerinden 
kablosuz sunum imkanı sağlar. 

iOS & Android uyumluluğu 
Ücretsiz uygulama desteği ile IOS ve Android mobil 
cihazlardan ana birime kablosuz içerik paylaşımı. 

Airplay 
IOS cihazların kablosuz içerik yansıtmak için kullanılan 
uygulama "Airplay" özelliğini destekler. 

Yanıstma - Uzatma 
Bilgisayarınızın ana aygıta yansıtma yapabilmeleri için 
kaynaklar arasında seçim yapın. 

1080p taramada düşük gecikme süresi 
1080p Yüksek çözünürlük ve <130ms düşük gecikme süresi 
ile sorunsuz kablosuz aktarım. 

Hızlı - Switch 
1s'den daha kısa sürede farklı kaynaklar arasında hızlı geçiş. 

USB-HID Dokunmatik 
Dokunmatik ekranları ve interaktif kartları bağlamak için 
dahili USB-HID fonksiyonu. 

PoE Desteği 
Ana ünitenin Ethernet üzerinden güç alma ve 
çalışma özelliği.  

Güvenlik 
Güvenli sinyal iletimi için AES WPA2PSK kimlik 
doğrulama protokolü kullanılır.  

Medya Oynatma 
Android ve iOS uygulamasını kullanırken Klick & Show 
ana ünitesinde oynatmak için video, resim veya müzik 
aktarın. 

Dosya Transferi 
Ana ünite üzerinden her türlü dosya formatının baska bir 
aygıta kablosuz aktarımı için PC veya MAC tarayıcınızı 
kullanın. Dosyaları mobil cihazlara kaydedin veya bu 
dosyaların kablosuz sunumunu anında yapın. (Word, Excel, 
Powerpoint, PDF dahil) 

 
 

Uzak-Bağlantı 
Aktif sinyal katılımcının mobil cihazında uzaktan 
görüntülenmesine izin verir. 

Presenter-Lock 
“Remote-View“ fonksiyonu yetkisiz aktivasyonunu engeller. 

Uzaktan Fare 
Mevcut sunum yapan kişinin PC’sinin veya Mac dizüstü 
bilgisayarının fare kontrolünü, bir mobil cihaz üzerinden 
jiroskop yardımıyla fare görevinin kullanımını sağlayın.  

Kablosuz AP 
Mevcut bir şirket/kampüs ağını işgal etmek yerine, PC 
kaynakları, mobil cihazlar ve ana ünite arasında bağımsız 
bir WiFi ağı kurmak için dahili WiFi erişim noktasını 
kullanabilirsiniz. 1 Gbps’ye kadar iletim hızları için IEEE 
802.11n/AC standardı mevcuttur. Diğer WiFi ağlarıyla 
etkileşimi en aza indirmek için 5 GHz veya 2.4 GHz bantları 
arasında seçim yapın.   

Yerel Ağ Bağlantısı 
Ana ünitedeki ek LAN portu, mobil cihazları bir LAN ağına 
veya internete bağlamak için WiFi üzerinden Klick & 
Show’u kullanır. 

HDMI 2.0 Çıkış 
Modern, geniş formatlı Ultra HD 4K ekranlara yüksek 
çözünürlüklü 4K/60Hz sinyal çıkışı için güçlü, yerleşik 
HDMI ölçekleme modu içerir.  

AUX 4K Girişi 
Harici 4K/60Hz HDMI kaynaklarının (örn. Doküman 
kamerası, DVD vb.) veya kablolu bir d,izüstü bilgisayara 
bağlanılması için yardımcı başka bir HDMI girişi bulundurur.  

Ses Giriş/Çıkış 
Stereo sinyalleri ana üniteyi beslemek için ve de başka 
bir ses sistemine göndermek için kullanır. 

Yazılım Güncelleme 
USB portu üzerinden kullanıcı dostu yazılım yükseltme 
özelliği sayesinde geleceğe dayanıklı. 
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Toplantı odaları, seminer salonları, 
derslikler ve ortak çalışma alanları için 
kablosuz sunum sistemi. 

 
 
 

 
Giriş Formatları 

Klick & Show TOUCH 
Sensor-Dongle 

Klick & Show K-10S 
Ana Ünite 

Video giriş formatı 1x USB 1x Kablosuz, 1x HDMI-IN 

Video konnektörü USB 2.0 with type A connector IEEE 802.11n/ac, HDMI 2.0 (19-pin dişi) 

Video giriş çözünürlüğü VESA, maksimum 4096 x 2160* pixels HDMI 2.0, 4K/60Hz/4:4:4’a kadar 

Ses girişi PC-dijital HDMI embedded digital audio IN, 1x DVI analog audio IN 
via 3.5 mm stereo female connector, IEEE 802.11n/ac 

Çıkış Formatları 

Video çıkış formatı 1x Kablosuz 1x HDMI-OUT 

Video konnektörü IEEE 802.11n/ac HDMI 1.4/HDMI 2.0 (19-pin dişi) 

Video çıkış çözünürlüğü * Kablosuz iletim için 1080p’ye kodlanmış 1920x1080@60Hz, 1920x1200@60Hz, 3840x2160@30Hz, 
3840x2160@60Hz, Chroma 4:4:4 

Ses çıkışı IEEE 802.11n/ac Entegre HDMI Dijital Ses Çıkışı, 1x stereo analog ses çıkışı 
3.5 mm stereo dişi konnektör 

Ek Bağlantı Noktaları 

Ethernet  LAN-RJ45 

USB Windows and MacOS için USB-stick 8GB 
[Başlangıç Programı (Launcher)] 

2x USB tip A konnektör 

Özellikler 

Kablosuz standardı IEEE 802.11n/ac 

WiFi frekansı 2.4 GHz veya 5 GHz 

Şifreleme AES WPA PSK, WPA2 PSK 

Kablosuz bağlantı hızı 1 Gbps’e kadar 

İletim mesafesi maksimum 35 m (Klick & Show TOUCH dongle ve K-10S ana ünite arasında bir engel olmadan) 

Kablosuz iletim video kapasitesi 1080P @ <30Hz 1080P @ <60 Hz  iOS/Android app üzerinden 

1080P @ <60 Hz Airplay (iOS cihazlar) üzerinden 

1080P @ <30 Hz  Klick & Show TOUCH butonu üzerinden 

Eşzamanlı bağlantı  maksimum 14 

Ana ekranda içerik pencereleri  1 

Mobil cihaz desteği  Ücretsiz iOS ve Android uygulamaları 

Uzaktan görüntüleme  Ana ekrandan mobil cihaza uzaktan yansıtma 

Uzaktan Fare ile kontrol  Sunucunun PC’sinin uzaktan kontrolü 

Kontrol 

İşlem Tepki (titreşim) veren sensör düğmesi USB fare veya dokunmatik ekran için OSD 
üzerindeki sanal düğmeler, iOS / Android 
uygulamasıyla mobil cihazla uzaktan kumanda 

Durum göstergesi 3 renkli LED: Kırmızı, Yeşil, Beyaz* 
* gelecekte kullanımı için 

Yapılandırma ve bilgi yerleşimi için Ekran Menüsü (OSD) 
 

Kontrol protokolü  Ethernet portu üzerinden Telnet 

Mekanik 

Boyutlar 80 x 60 x 15 mm, USB kablo 12 cm 160 x 105 x 26 mm, antensiz olarak 

Ağırlık 0,09 kg (90 g) 0,45 kg, antensiz olarak 

Çevresel 

Çalışma ısısı +32° to +104° F (0° to +40° C) 

Depolama ısısı -4° to +140° F (-20° to +60° C) 

Nem (depolama/çalışma) 20% to 90% (yoğunlaşmayan) 

Güç 

DC güç 5V supplied via PC USB portu üzerinden 5V 
desteği (pile ihtiyaç duymadan) 

12 VDC/ 2A üniversal güç desteği, 100-240 VAC girişler 
için, değiştirebilir adaptörler type A, C, G, I 
(for Avrupa, Birleşik Krallık, US, Avustralya) 

Güç tüketimi 2 W (maksimum) Çalışırken 10 W; Standby 5 W, Kapalıyken < 1 W 

Aksesuarlar Klick & Show K-10S Kit (7488000300) 
  Klick & Show K-10S  ana ünite, 2x anten, 2x Klick & Show TOUCH 

sensor-düğmeleri, bağlantı aparatları, hızlı kurulum kılavuzu, güç 
adaptörü 
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