
Twórz i automatyzuj połączone miejsca spotkań.
Dodaj do swoich miejsc spotkań narzędzia, które są użyteczne — a nie przytłaczająco złożone. Lifesize 
Share płynnie łączy szereg połączonych technologii, dzięki czemu Twoje spotkania rozpoczynają się 
na czas, prezentacje przebiegają bezproblemowo, a Ty przyciągasz uwagę wszystkich odbiorców.

• Uniwersalne centrum multimedialne, które ułatwia wejście do dowolnego pomieszczenia, aby 
pracować, spotykać się, komunikować i współpracować

• Usprawniona obsługa upraszczająca zarządzanie urządzeniami i automatyzację wielofunkcyjnych 
przestrzeni spotkań

• Udostępniaj treści multimedialne na dowolnym ekranie dzięki szybkiej, prostej konfiguracji 
i bezpiecznej, oddzielnej łączności bezprzewodowej

• Zaoszczędź cenny czas i zasoby, integrując połączone systemy i oprogramowanie oraz 
przełączając między nimi 

Wiele zastosowań. Jedno doświadczenie 
bezproblemowego działania.
Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

Wyeliminuj złożoność i bałagan kabli, drutów 
i kluczy sprzętowych w sali spotkań. Udostępnij 
ekran laptopa, odtwarzaj filmy, a nawet 
prowadź prezentację bezpośrednio z telefonu 
komórkowego.

Cyfrowa komunikacja wizualna

Przekształć ekrany dowolnej wielkości 
w dynamiczne, zautomatyzowane wyświetlacze 
treści, aby udostępniać harmonogramy 
sal spotkań, wiadomości firmowe, kanały 
społecznościowe i nie tylko — każdemu 
odbiorcy i w dowolnym miejscu w biurze.

Praca z tablicą

Wykorzystaj kreatywność i elastyczność białej 
tablicy podczas wideokonferencji, bezpiecznie 
przechwytując jej zawartość w czasie 
rzeczywistym i dzieląc się nią z uczestnikami 
spotkania.

Dołącz z telefonu komórkowego

Wykorzystaj technologię bezprzewodowych 
sygnałów nawigacyjnych do zdalnego 
uruchamiania systemów pomieszczeń Lifesize 
Icon i dołączania do spotkań z rozpoznanego 
telefonu komórkowego za pomocą jednego 
dotknięcia.

Bezprzewodowa platforma do udostępniania ekranu 
i automatyzacji pomieszczeń

LIFESIZE SHARE™



Lifesize Share™

ELEMENTY SYSTEMU
• Urządzenie Lifesize Share
• Zasilanie AC/DC
• Kabel HDMI-HDMI
• Kabel Ethernet

SIEĆ
• 1 x sieć RJ-45 LAN 10/100
• Bezprzewodowa 2,4 GHz i 5 GHz 

IEEE 802.11 b/g/n/ac

OBSŁUGA EKRANU
• Dowolny monitor z wejściem HDMI 

obsługującym tryby wideo 1080p

WSPARCIE SYSTEMU POMIESZCZEŃ
• Zgodny z systemem Lifesize Icon™ 

i systemami wideokonferencyjnymi innych 
firm, które obsługują rozdzielczość 1080p 
z wejściem do prezentacji HDMI lub DVI-D 
(adapter HDMI na DVI-D wymagany do 
systemów DVI-D nie znajduje się w zestawie)

PORTY WE/WY
• 1 x wyjściowy port wideo HDMI
• 4 x porty USB 2.0 hosta

SPECYFIKACJA WIDEO
• Rozdzielczość prezentacji: pełne 1080p
• Do 30 klatek na sekundę w trybie prezentacji
• Do 60 klatek na sekundę w trybie 

strumieniowania filmu
• Maksymalna rozdzielczość 1920x1080, 

współczynnik proporcji 16:9

WYJŚCIE WIDEO (1)
• 1 HDMI

WYJŚCIE AUDIO (1)
• 1 HDMI

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I FUNKCJE
• Uproszczony interfejs użytkownika
• Graficzne kontrolki zarządzania interfejsem 

użytkownika
• Obsługa wielu języków
• Kolejka udostępniania wielu użytkowników
• Parowanie ultradźwiękowe (komputer 

stacjonarny, wymaga przeglądarki Google 
Chrome™)

OBSŁUGA PRZEGLĄDARKI / SYSTEMU 

OPERACYJNEGO
• Udostępnianie ekranu jest możliwe z poziomu 

przeglądarki Google Chrome z rozszerzeniem 
Lifesize Chrome (Lifesize Screen Share and 
Scheduler) lub urządzeń, które obsługują 
Apple® AirPlay®

• Udostępnianie plików i strumieniowanie 
filmów jest dostępne na wszystkich 
obsługiwanych przeglądarkach
• macOS®: Chrome, Safari®
• Windows®: Chrome, Internet Explorer® 11, 

Microsoft Edge™
• iOS: Safari
• Android™: Chrome

STEROWANIE SYSTEMEM
• Interfejs internetowy
• Konsola zarządzania
• Personalizacja adresu URL
• Automatyczne aktualizacje oprogramowania

ZASILANIE
• Zasilanie systemu 5 V DC, 2 A za 

pośrednictwem zasilacza AC/DC (w zestawie)
• Zasilanie AC: 100–240 V AC, 50/60 Hz

PARAMETRY OTOCZENIA
• Temperatura robocza: 0°C (32°F) do 40°C 

(104°F)
• Wilgotność robocza: od 15% do 85%, bez 

kondensacji
• Temperatura przechowywania: od –20°C 

(–4°F) do 60°C (140°F)
• Wilgotność przechowywania: od 10% do 90%, 

bez kondensacji

WYMIARY URZĄDZENIA
• Długość: 97 mm (3,8 cala)
• Szerokość: 81 mm (3,2 cala)
• Wysokość: 44 mm (1,8 cala)
• Masa: 0,1 kg (3,52 uncji)

NUMER KONTROLNY
• Lifesize Share = LFZ-038

Wybrane obsługiwane funkcje i możliwości są 
opcjonalne i wymagają dodatkowego zakupu.

 
Ceny międzynarodowe i dostępność Lifesize 
Share oraz zgodnych produktów innych firm 
mogą się różnić.
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