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ScreenBeam 1100
Cộng tác và trıǹh chiếu không dây 4K
Thiết kế cho các tổ chức cần đến một giải pháp 
cộng tác và trıǹh chiếu không dây độ phân giải 
4K với hỗ trợ đa mạng. Kết hợp kiểu Wi-Fi cục 
bộ liên kết với Miracast ™ tiêu chuẩn, và kết 
nối hạ tầng mạng kép với chức năng cầu nối 
mạng, mang đến các tùy chọn triển khai tuyệt 
vời cho các bài thuyết trình không dây của 
khách và nhân viên.   

ScreenBeam 1100 mang đến tiện ı́ ch phân chia màn hình không dây 
phổ biến, dễ dàng, không cài ứng dụng thông qua các thiết lập đa 
kênh táo bạo cho các thiết bị của khách và nhân viên. Hỗ trợ chức 
năng trı ̀nh chiếu màn hình gốc trên các thiết bị Windows, Apple, 
Android và Chromebook loại bỏ việc tải xuống ứng dụng, hoặc tìm 
kiếm đúng cáp AV, bộ chuyển đổi HDMI hoặc DisplayPort.

Người dùng Windows and macOS có thể chia sẻ nội dung ở cả 2 kiểu 
hiển thị nhân bản và mở rộng màn hı̀  nh, và hỗ trợ màn hình cảm ứng 
tương tác và Windows Ink mang đến tương tác làm việc nhóm trên 
màn hình. ScreenBeam 1100 mang đến trải nghiệm người dùng dễ 
dàng, giá cả phải chăng, với công nghệ tiên tiến để cung cấp sự đơn 
giản và khả năng mở rộng cho triển khai và quản lý. 

MÃ CA-TA-LÔ
SBWD1100  
ScreenBeam 1100  
Thiết Bị Trıǹh Chiếu Không Dây 
với ScreenBeam CMS

SreenBeam 960 tích hợp phần mềm 
Central Management System (CMS) 
để quản lý từ xa giúp tiết kiệm thời 
gian và chi phí. 

Tım̀ hiểu thêm

Các tính năng chính
4	Trình chiếu không dây tự nhiên

nghĩa là không cần ứng dụng hoặc dây

4	Thuyết trình từ bất cứ đâu trong phòng, 
Chia sẻ bất kỳ hình thức nội dung nào  
- video, hình ảnh, slides, v.v.

4	Ðược thiết kế cho các ứng dụng doanh

4	Mở rộng màn hình duy trì việc sử dụng 
thiết bị cho các hoạt động khác

4	Tích hợp trıǹh ứng dụng hiển thị thông tin
trong thời gian thiết bị không dùng đến

4	Hỗ trợ bất kỳ hiển thị 4K nào một cách tự nhiên

4	Cộng tác không dây bằng 
hiển thị cảm ứng và Windows Ink 
trên Ứng dụng Office 365

4	Kết hợp kiểu Wi-Fi cục bộ liên kết
với Miracast, và kết nối hạ tầng 
mạng kép 

4	Kết nối lên đến 50 thiết bị sinh viên 
cùng lúc (với ScreenBeam Classroom
Commander)

4	Kết nối với màn hình, máy chiếu,
bộ chuyển mạch, và hệ thống phòng 
hội nghị qua HDMI và USB

nghiệp và môi trường không dây phủ kıń

https://www.screenbeam.com/products/screenbeam-cms/


Dẫn đầu Công Nghệ 
ScreenBeam Inc., nhà cung cấp hàng 
đầu thiết bị cộng tác và trıǹh chiếu 
không dây, cung cấp trải nghiệm chia sẻ 
màn hıǹh trên bất kỳ thiết bị hiện đại 
nào mà không cần ứng dụng đi kèm, 
mang cộng tác không dây trực quan đến 
bất kỳ không gian họp hay lớp học nào. 
ScreenBeam là đối tác kỹ thuật của 
Microsoft cho các trải nghiệm công nghệ 
trình chiếu không dây trên Office 365.

Các giải pháp ScreenBeam được 
công nhận sử dụng làm nền tảng cho 
chức năng hiển thị không dây bởi các 
công ty như Microsoft và các công ty 
thiết bị và OEM PC hàng đầu. Có trụ 
sở tại Santa Clara, CA, ScreenBeam 
có văn phòng trên khắp Hoa Kỳ, 
Châu Âu và Châu Á.

© 2019 Ðã đăng ký bản quyền. Actiontec và 
logo Actiontec được đăng ký nhãn hiệu và 
ScreenBeam là một nhãn hiệu của Actiontec 
Electronics, Inc. Những tên khác là tài sản của 
chủ sỡ hữu. Các chi tiết kỹ thuật đưa ra có thể 
thay đổi mà không cần báo trước. 
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Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành/ Thiết bị tương thích 
Miracast P2P trıǹh chiếu không dây yêu cầu thiết bị như sau:
– Windows 10 build 1607 (hoặc cao hơn) or Windows 8.1
– Android 4.2 (hoặc cao hơn)

Trıǹh chiếu không dây qua hệ thống mạng yêu cầu thiết bị như sau:
– Windows 10 build 1709 (hoặc cao hơn)
– Windows 7 (hoặc cao hơn)
– macOS 10.10 (hoặc cao hơn)
– iOS 11 (hoặc cao hơn)
– Chrome OS 74.0.3729.159 (hoặc cao hơn)

Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc giản thể, Tiếng Trung Quốc phồn thể, Tiếng Nhật, Tiếng 
Pháp, Tiếng Ðức, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ý và Tiếng Nga

Thông số kỹ thuật phần cứng

Quy định và Tuân thủ
Bắc Mỹ
Châu Âu

FCC and UL
CE, RED, và RoHS 

Bảo hành 
Tại quốc gia bán hàng

1.  Ðộ phân giải thực tế và chất lượng phụ thuộc vào môi trường không dây/ mạng 
2. Bảo vệ nội dung không sẵn dùng cho macOS/IOS

H.264 n®n
LPCM 2.0
Lên đến 4K60 (HDMI), 4K30 (Windows 10 Miracast)
10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN
Miracast and Local Wi-Fi Mode: 802.11ac dual-band 3x3 MIMO 
Cầu nối mạng: 802.11ac dual-band 2x2 MIMO
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS

2 x USB 2.0 Host Type-A 1 x HDMI Output 
1 x VGA Output 
1 x Analog 3.5mm audio Output 

1 x USB 3.0 Host Type-
A 1 x DC Power Jack

Bảo vệ nội dung2
 HDCP 2.x

Ðầu vào: 12VDC, 3A  | Tiêu thụ: 8.4W (typical), 36W (peak)

8.66 x 5.66 x 1.99 inch (220 x 144 x 50.5 millimeter)

Hoạt động: 0º – 40º C (32º – 104º F), Lưu trữ: -20º – 85º C (-4º – 185º F) 

Hoạt động: 20 – 80% Không ngưng tụ, Lưu trữ: 10 – 90% Không ngưng tụ

Hình ảnh
Âm thanh 
Ðộ phân giải1 
Chuẩn mạng
Không dây

Chứng thực
Giao thức
Giao tiếp

Ðộ ẩm
Nhiệt độ

Kích thước
Nguồn

Authorized Distributor in Vietnam
AKAS Technology Co., Ltd




