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InstaShow WDC30
Systém pro bezdrátovou 
prezentaci

BenQ InstaShow WDC30 je špičkové plug & play řešení pro 
bezdrátovou prezentaci, které nevyžaduje žádné ovladače 
a vyznačuje se vysokou úrovní zabezpečení. Využívá totiž šifrování 
s mezinárodní certifikací, jako je FIPS 140 3 a CC EAL6+, jež 
zajišťuje ochranu sdílených informací, takže není třeba mít žádné 
obavy z ohrožení jejich bezpečnosti.

InstaShow WDC30 není kompatibilní jen s počítačem/
notebookem, ale lze jej používat i s jakýmkoli mobilním zařízením 
se systémem Android™ a iOS**.

InstaShow WDC30 rovněž nabízí rozlišení 4K při 60 sn./s, takže 
se ideálně hodí pro plynulé sdílení obsahu ve vysokém rozlišení 
z jakéhokoli zobrazovacího zařízení.

Díky Wi-Fi standardu 802.11ax nové generace až se 128bitovým 
šifrováním AES dokáže InstaShow WDC30 pokrýt vzdálenost 
maximálně 30 metrů od hostitele k tlačítku. InstaShow WDC30 
umožňující připojení až 64 uživatelů a současnou spolupráci 
čtyř přednášejících na rozdělené obrazovce lze snadno používat 
v malých zasedačkách i velkých konferenčních místnostech. 
A zejména jej pak ocení uživatelé působící v odvětví finančních 
služeb.

  Skutečná technologie plug & play: InstaShow WDC30 
je hardwarové řešení, které nevyžaduje instalaci softwaru. 
Stačí připojit InstaShow WDC30 k počítači nebo zařízení Mac 
a stisknutím tlačítka můžete ihned začít prezentovat.

  Nejnovější technologie Wi-Fi: InstaShow WDC30 
vybavené technologií Wi-Fi 6, která nabízí vysoký výkon až 
1201 Mb/s, poskytuje technologii přenosu dat bez potřeby 
ovladačů v prostředí využívajícím Wi-Fi šifrování WPA3 a 
zaručuje rychlejší a spolehlivější bezdrátové streamování.

  Robustní zabezpečení: Řešení InstaShow WDC30 
certifikované podle mezinárodních standardů zabezpečení 
zajišťuje vysokou úroveň ochrany dat v síti Wi-Fi.

  Automatický výběr kanálu: InstaShow WDC30 využívá 
mechanismus Clear Channel Assessment (CCA), který snižuje 
rušení v síti Wi-Fi a vybírá nejlepší kanál za účelem dosažení 
lepšího výkonu sítě Wi-Fi.

  Zpětné dotykové ovládání: Uživatelé řešení InstaShow 
WDC30 mohou profitovat z pokročilých interaktivních funkcí 
podporujících spolupráci, včetně funkce rozdělení obrazovky 
a vzdáleného zpětného dotykového ovládání zdrojového 
zařízení přímo z dotykového displeje.

  Rozšířená plocha: Řešení InstaShow WDC30 vybavené 
dvěma rozhraními HDMI (1.4 a 2.0) nabízí režim duplicitního 
a rozšířeného zobrazení umožňující přednášejícímu sdílet více 
informací*.

* Podporované platformy: PC (Windows®, OSX, Linux), Mac, Chrome®

** Chytrá zařízení: iOS (AirPlay), Android (aplikace InstaShare)
Mac a AirPlay jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CERTIFIKÁTY

Obecné

Název modelu WDC30

Rozhraní HDMI (video) + USB typu A (napájení)

Vstupní rozlišení Až 1920 × 1080

Výstupní rozlišení HDMI 1.4: až 1920 × 1080 při 60 sn./s, HDMI 2.0: až 4096 × 2160 při 60 sn./s

Režim rozdělené obrazovky Duplicitní režim (4 obrazovky) / režim rozšíření (8 obrazovek)

Současná připojení Celkem 64 (32 tlačítek + 32 zařízení BYOD)

Standard Wi-Fi Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n, 2T2R

Maximální rychlost přenosu dat Až 1201 Mb/s

Frekvenční pásmo 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení Wi-Fi Šifrování WPA3-PSK (128 bitové AES)

Šifrování s mezinárodní certifikací Certifikované šifrování Common Criteria EAL6+ (EU), FIPS 140-3 (USA)

WAN 1 Gb/s

Podporované platformy Windows, Mac, Chrome

Podporované zobrazení na mobilním zařízení Integrované řešení pro mobilní zařízení: AirPlay Chromecast, aplikace pro mobilní zařízení (InstaShare): iOS, Android

Vnější prostředí

Dosah Max. 30 m

Spotřeba energie Přijímač: 12 W / 40 W (typická/maximální)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W

Hmotnost (čistá) 1730 g

Provozní teplota 0 °C až 40 °C

Certifikace IONPure Antibakteriální a antivirová přísada na dotykovém povrchu

https://coaction.com.tw/product/view?p=IONPURE__antibacterial__and__antiviral__additive__for__plastic

CC EAL6+ (ISO/IEC 15408) https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html

FIPS 140-3 https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?validation=34588

Test zranitelnosti Žádné riziko zranitelnosti

Ostatní

Jazyk OSD angličtina, čeština, němčina, evropská španělština, francouzština, řečtina, maďarština, indonéština, italština, japonština, 
nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, zjednodušená čínština, švédština, tradiční čínština, thajština, 
kanadská francouzština, dánština, finština, norština, vietnamština, korejština

Příslušenství 1× přijímač, 2× tlačítko, kolébka, 4× anténa, 1× napájecí adaptér, 1× stručná příručka
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ROZMĚRY A KONEKTORY

1  Zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu    2  Zapnutí/vypnutí napájení    3  Konektor napájení 5 V stejnosm.    4  RJ45     

5  Zapnutí vypnutí projekce z mobilního zařízení    6  HDMI 2 (1.4)    7  HDMI I (2.0)    8  USB pro zpětné dotykové ovládání    9  Výstup zvuku    10  Párování    

11  Zámek Kingston    12  Reset    13  HDMI    14  USB 3.0    15  Režim rozdělení na 4 obrazovky    16  Tlačítko (LED podsvícení)

Jednotky: mm
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