
MET ÉÉN KLIK PROJECTEERT U HET BEELD VAN UW LAPTOP OF TELEFOON, ZONDER KABELS EN SOFTWARE 

DRAADLOZE VERBINDING

PRESENTEREN EN SPREKEN

Het aantal typen devices is enorm, vaak met verschillende resoluties en aansluitingen. En ook de bekabeling in veel presenta-

tieruimtes en zalen verschilt in kwaliteit, lengte en soort. Grote kans dat het aansluiten van uw apparaat op een beeldscherm of 

beamer niet direct in één keer werkt en dat wilt u niet zo vlak voor uw presentatie. Gelukkig is dit verleden tijd. Met één enkele 

klik maakt u draadloze connectie met het presentatiescherm. Geen kabels, geen setup, geen software-installatie en geen wacht-

tijd meer. Gewoon direct doen waar u voor komt: presenteren.

DE VOORDELEN VAN DRAADLOZE VERBINDING

- Geen gedoe met kabels meer

- Met één klik klaar om te presenteren

- Tot vier schermen tegelijk tonen

- Meerdere sprekers kunnen meedoen

- Geschikt voor laptops, pc’s, smartphones en tablets

GEBRUIKERSGEMAK

Het is niet mogelijk om nóg eenvoudiger verbinding te maken met het presentatiescherm. En nog 

wel draadloos ook. Sluit de button aan op een USB poort van uw laptop en na een paar seconden 

begint deze te knipperen. Klik op de button en uw presentatie verschijnt op het scherm. Is dat 

alles? Ja, dat is alles. Geen kabels en geen software-installatie, u kunt direct beginnen. Bent u die 

stress in ieder geval kwijt voor uw presentatie.

MEERDERE SPREKERS

Er kunnen meerdere sprekers tegelijk gebruik maken van de draadloze verbinding. Iedere spreker 

heeft een eigen button en als hij of zij daarop klikt, verschijnt diens beeld op het scherm. Zo kunt u 

zeer eenvoudig wisselen en hoeft u geen kabels om te gaan pluggen.

MEERDERE SCHERMEN

U kunt tot vier presentaties tegelijk op één presentatiescherm tonen. Handig als u een verge-

lijk- of een totaaloverzicht wilt laten zien. Houdt de button een aantal seconden ingedrukt en het 

presentatiescherm split zich automatisch in het aantal devices dat aangesloten is.  

ALLE DEVICES

Niet alleen uw laptop, maar ook uw tablet of smartphone kan draadloos aangesloten worden. Via 

een handige app is de connectie in een oogwenk voor elkaar. iOS, Android of Windows, het maakt 

niet uit welk platform u gebruikt. Snel, eenvoudig en met één enkele klik staat uw smartphone of 

tablet op het presentatiescherm. Zonder haperingen en in de goede resolutie. 

DRAADLOZE VERBINDING, EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN

AENC. WE ALL NEED CONNECTION


