
Bảng thông tin sản phẩm ScreenBeam® | 1000 EDU

ScreenBeam 1000 EDU
Cộng tác và trình chiếu không dây 
nâng cao cho lớp học
ScreenBeam cung cấp tính năng chia sẻ màn hình 
không cần có ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào loại bỏ 
nhu cầu tải xuống ứng dụng hoặc giữ dây cáp hoặc thiết 
bị bảo vệ môi trường bên cạnh. Chỉ cần chạm để kết nối 
không dây thiết bị di động với màn hình trong phòng. 
Thiết bị của giáo viên và khách có nhiều cách kết nối 
bao gồm chế độ Wi-Fi cục bộ, Miracast ™ và kết nối cơ 
sở hạ tầng mạng.
Giáo viên có thể hiển thị đồng thời tối đa bốn màn hình sinh viên và với 
thiết bị Windows 10 có thể viết và chú thích trong ứng dụng Office 365 và 
chia sẻ ghi chú với thiết bị của sinh viên hoặc màn hình trước phòng.

ScreenBeam Ghost Inking ™ loại bỏ tất cả độ trễ của thao tác ghi 
chú để mang lại trải nghiệm pen-to-paper trực quan và tự nhiên 
nhất cũng như trải nghiệm không dây tuyệt với nhất cho lớp học.

Bao gồm trải nghiệm ScreenBeam Classroom Commander nâng cao, 
cung cấp cả màn hình không dây và điều phối thiết bị dành cho sinh 
viên cho các thiết bị dành cho sinh viên Windows 10 hoặc Chromebook 
mà không có phí cấp phép hoặc phí đăng ký liên tục. ScreenBeam 
1000 EDU mang đến trải nghiệm dễ dàng, hợp lý cho giáo viên và học 
sinh, với công nghệ tiên tiến để cung cấp sự đơn giản và khả năng mở 
rộng cho việc triển khai và quản lý.

Truy cập www.screenbeam.com/get-sbcc để biết thêm 
thông tin về Điều khiển lớp học ScreenBeam.
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ScreenBeam 1000 EDU  
Thiết Bị Trình Chiếu Không Dây
với ScreenBeam CMS và chỉ huy 
lớp học  

Việc bán giấy phép chỉ 
được sử dụng trong các 
cơ sở giáo dục K-12 được 
công nhận

Mỗi ScreenBeam 1000 EDU đều bao 
gồm phần mềm Hệ thống Quản lý 
Trung tâm (CMS) để quản lý từ xa các 
hoạt động triển khai quy mô lớn trên 
nhiều địa điểm, tiết kiệm thời gian và 
tiền bạc.

Tìm hiểu thêm

Các tính năng chính
4	Trình chiếu không dây từ máy tính xách tay, 

4	Giải pháp phản chiếu màn hình gốc;
không có ứng dụng, không có dongle

4	Tùy chọn chia sẻ màn hình trong phòng 
linh hoạt

4	Hỗ trợ chế độ máy tính để bàn mở rộng thực sự
4	Chế độ chuyển đổi nhanh để chuyển đổi giữa  

những người thuyết trình mà không cần ngắt kết nối

4	Điểm phát sóng Wi-Fi được bảo mật tuyệt đối

4	Chạm và viết cảm ứng không dây nguyên bản 
của Window 10

4	Trình phát bảng hiệu kỹ thuật số dựa trên 
HTML tích hợp

4	Điều phối và hiển thị không dây lên đến 
 5 0 màn hình thiết bị sinh viên

4	Đa mạng linh hoạt cho nhân viên và 
khách mời

4	Chế độ Multi-View cho phép tối đa bốn màn hình 
Windows 10 được chia sẻ trên màn hình

4	4K và bảng điều khiển cảm ứng tương tác đã 
    sẵn sàng

máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh

https://www.screenbeam.com/products/screenbeam-cms/
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Dẫn đầu Công Nghệ 
ScreenBeam Inc., nhà cung cấp hàng 
đầu thiết bị cộng tác và trình chiếu 
không dây, cung cấp trải nghiệm chia 
sẻ màn hình 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.

© 2020 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 trình chiếu không dây yêu cầu thiết 
bị như sau:
– Windows 10 build 1607 (và cao hơn) hoặc Windows 8.1
– Android 4.2 (hoặc cao hơn)

Trình chiếu không dây qua hệ thống mạng yêu cầu thiết bị
như sau:

– Chrome OS 81.0.4043.103 (hoặc cao hơn)
– Windows 10 build 1709 (hoặc cao hơn)
– Windows 7 (hoặc cao hơn)
– macOS 10.10 (hoặc cao hơn)
– iOS 11 (hoặc cao hơn)

Yêu cầu máy chủ cho chỉ huy lớp học 
ScreenBeam với Chromebook:

–
Windows 10 Professional hoặc 
Enterprise build 1809 (hoặc cao 
hơn)

– Core i5 4th trở lên
– 8 GB RAM
– 256 GB storage

Ngôn ngữ hỗ trợ 
Tiếng Anh

Yêu cầu hệ thống tối thiểu 
Thiết bị Chromebook dành cho Giáo viên

Thiết bị Chromebook dành cho sinh viên

Thiết bị Windows cho Giáo viên
OS Windows 10 (64-bit) build 

1709 (hoặc cao hơn)
CPU      Intel Core i3 thế hệ thứ tư hoặc AMD 

tương đương 

Thiết bị Windows cho Sinh viên

OS     Windows (64-bit) build 1709 (hoặc cao hơn) 

CPU  Intel Celeron N3010 hoặc AMD  tương   đương

OS Chrome OS 81.0.4043.103 
CPU      Intel Celeron N3060 hoặc AMD 

Thông số kỹ thuật phần cứng

Video H.264 nén 
Âm thanh LPCM 2.0

Độ phân giải1 Up to 4K60 (HDMI), 4K30 (Windows 10 Miracast)
10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN (không ngưng tụ với Cầu nối mạng)Ethernet 

Không 
dây

Miracast and Local Wi-Fi Mode: 802.11ac dual-band 3x3 
MIMO Cầu nối mạng :  802.11ac dual-band 2x2 MIMO  

Chứng thực
Giao thức

WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS

Giao tiếp 2 x USB 2.0 Host Type-A 
1 x USB 3.0 Host Type-A 

1 x HDMI Output 
1 x VGA Output 
1 x Analog 3.5mm audio Output 1 x DC Power Jack
HDCP 2.x
Đầu 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)

Bảo vệ nội dung 2

Nguồn 
Kích thước 
Nhiêt độ 
Đô ẩm Hoạt động : 20 – 80% Không ngưng tụ, Lưu trữ : 10 

– 90% Không ngưng tụ

Quy định và Tuân thủ 
Bắc Mỹ: FCC và UL  Liên minh Châu Âu : CE, RED, và RoHS

Bảo hành
Một năm

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

AKAS Technology Co., Ltd

OS Windows 10 (64-bit), macOS 10.10, 
or Chrome OS 81.0.4043.103

CPU      Intel Core i5 thế hệ 4 hoặc ARM-
tương đương hoặc cao hơn




