
Deel uw inhoud draadloos vanaf elk apparaat zonder soft-
ware te installeren. Verbind de zender met uw apparaat, 
druk op de ‘presenteer’ knop en u kunt beginnen. 

Onze oplossing werkt op i3TOUCH- en niet-i3TOUCH-
schermen. Hoewel de uitvoering anders is, blijft het 
gebruiksgemak hetzelfde. 

Presenteren
met één klik.



i3ALLSYNC

Ik heb een i3Touch display 
en ik wil delen met één klik op een 
knop.

Ik heb een i3Touch display 
en ik wil geen extra hardware 
kopen

Ik heb geen i3Touch display 
en ik wil delen met één klik op een 
knop.

Ik heb geen i3Touch display 
en ik wil mijn scherm delen met 
behulp van multi-step software.

Je hebt alleen de i3ALLSYNC-zender nodig, de 
HDMI / USB-versie of de USB-C-versie, die bij je 
huidige hardware past. 
Op i3TOUCH-panelen is de i3ALLSYNC-software 
ingebouwd, dus je hebt geen ontvanger nodig.

U hebt alleen de i3ALLSYNC App nodig. Op 
i3TOUCH-panelen is de i3ALLSYNC-software 
ingebouwd, dus je hebt geen ontvanger nodig. 
Compatibel met Windows, Mac OS, iOS en 
Android.

Je hebt de i3ALLSYNC-ontvanger en de 
i3ALLSYNC App nodig. Compatibel met 
Windows, Mac OS, iOS en Android.

Je hebt de i3ALLSYNC-zender nodig, de HDMI / 
USB-versie of de USB-C-versie, welke bij je huidige 
hardware past. Zowel HMDI als USB-C kunnen 
tegelijkertijd op hetzelfde scherm worden gebruikt. 
Om te communiceren met je touchscreen heb je 
ook de i3ALLSYNC ontvanger nodig.

USB C or HDMI/USB 
ZENDER

OR

ONTVANGER

ONTVANGERi3ALLSYNC APPi3ALLSYNC APP

USB C
ZENDER

HDMI/USB
ZENDER

+

+

OR

Wat heb je nodig? 
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Plug & play
Sluit de zender aan op uw laptop (of ander 
compatibel apparaat) en druk op de knop 
om te delen.

Geen software nodig
U hoeft de i3ALLSYNC-software niet op 
uw laptop te installeren.

Gebruiksvriendelijk
Begin met het delen van uw 
scherm met een druk op de knop.

Hybride oplossingen
Beide zenders, HDMI en 
USB-C, kunnen tegeli-jkerti-
jd op één scherm worden 
gebruikt.

Touch back
Bedien uw computer vanaf 
het beeldscherm zonder 
afstandsbediening.

De i3ALLSYNC Hardware Zender is OS-onafhankelijk. Touchback alleen 
beschikbaar op Windows en macOS (als zender). Zorg ervoor dat uw 
apparaat de aanraakfunctionaliteit ondersteunt.

Werkt met

i3ALLSYNC TOUCH HDMI/USB of USB-C
i3ALLSYNC ZENDERS

i3ALLSYNC ZENDERS

Deel uw scherm draadloos vanaf elk apparaat met onze i3ALLSYNC-zender. Begin 
met delen met een druk op de knop, zonder enige installatie. Zo eenvoudig is het! Het enige wat je 
nodig hebt is de i3ALLSYNC draadloze presentatie-app op je scherm, die is geïntegreerd op i3TOUCH 
P11, P12, E10r, EX, PX, ES en i3HUDDLE, i3SIXTY. Sluit de zender aan op uw laptop (of ander geschikt 
apparaat). Druk op de knop om uw scherm te delen. Het is eenvoudig, snel en efficiënt. 
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PRODUCT INFORMATIE
Model name i3ALLSYNC HDMI ZENDER

Afmetingen 65 mm x 65 mm x 20 mm (HDMI kabel: 150 mm 
en USB kabel 250 mm)

Transmissiekwaliteit Real-time draadloze mirroring van beeld (1080p 
ondersteund bij 60 Hz) en geluid 

Compatibele toestellen HDMI-ondersteunde pc, tablet en smartphones 

OS-onafhankelijk Compatibel met Windows, Mac, Android en 
Linux

Wi-Fi WiFi 802.11 b/g/n 2.4G 2T2R

Stroomvoorziening USB input 5V 1A

Splitscreen onders-
teun-ing

Beschikbaar op i3HUDDLE, I3TOUCH EX, PX, ES 
en i3ALLSYNC TOUCH stand-alone ontvanger

Operationeel bereik In verbindingsbereik van WiFi-router.

Touch back Bedien uw computer vanaf het beeldscherm 
zonder afstandsbediening.

SCHUIFSCHAKELAAR

Presentatiemodus Minimale vertraging tussen de zender en 
ontvanger

Videomodus
Vloeiende videoweergave dankzij hogere 
frames per seconde. De gebruiker geniet van 
een betere video- en audio-ervaring.

PRODUCT INFORMATIE
Model name i3ALLSYNC USB-C Transmitter

Afmetingen 70 mm x 70 mm x 20 mm  
(USB-C kable 230 mm)

Transmissiekwaliteit Real-time draadloze mirroring van beeld (1080p 

Compatibele toestellen USBC-ondersteunde pc, tablet en smartphones 

OS-onafhankelijk Compatibel met Windows, Mac, Android en 
Linux

Wi-Fi WiFi 802.11 b/g/n 2.4G 2T2R

Stroomvoorziening USB input 5V 1A

Splitscreen ondersteun-ing Beschikbaar op i3HUDDLE, I3TOUCH EX, PX, ES 
en i3ALLSYNC TOUCH stand-alone ontvanger

Operationeel bereik In verbindingsbereik van WiFi-router.

Touch back Bedien uw computer vanaf het beeldscherm 
zonder afstandsbediening.

SCHUIFSCHAKELAAR

Presentatiemodus Minimale vertraging tussen de zender en 
ontvanger

Videomodus
Vloeiende videoweergave dankzij hogere 
frames per seconde. De gebruiker geniet van 
een betere video- en audio-ervaring.

OMGEVINGSFACTOREN
Bedrijfstemperatuur -5°C - 45°C

Vochtigheidsgraad 20% ~ 80% RH zonder condensatie

Bewaartemperatuur -20°C - 60°C

INHOUD PAKKET
i3ALLSYNC HDMI/USB-C Zender

Gebruikershandleiding

CERTIFICATIE
CE & FCC

LED
Kleur Led-actie Status

Rood Licht constant op Standby

Rood Flitst drie seconden en stopt 
drie seconden Connection failed

Rood Knippert Fout

Groen Knippert Koppelen

Groen Licht constant op Gekoppeld en klaar voor 
gebruik

Blauw Licht constant op Bezig met spiegelen

Geel Licht constant op Zonder HDMI bron

Wit Knippert Wacht om te koppelen

Specificaties
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i3ALLSYNC Draadloze presentatie-app

Loop uw vergaderruimte binnen en start uw presentatie zonder tijd te verspillen 
door op zoek te gaan naar de juiste kabel, resolutie of driver. Deel uw inhoud 
draadloos vanaf elk apparaat waarmee u wilt presenteren en bedien uw 
apparaat vanaf het weergavescherm zonder afstandsbediening. 

i3ALLSYNC APP

Gebruiksvriendelijk
Deelnemers kunnen hun scherm 
met één klik op een knop delen.

Vooraf geïnstalleerd
Vooraf geïnstalleerd op alle nieu-
wste i3TOUCH,        i3HUDDLE & 
i3SIXTY toestel-len.

Draadloos delen
Deel jouw inhoud draad-loos 
vanaf elk apparaat (Windows, 
Android, MacOS en iOS).  

Meerdere kijkers
Tot 64 gelijktijdige gebrui-kers 
kunnen de presentatie op hun 
apparaten volgen.

Airplay integratie
integratie van Airplay voor iOS  
en MacOS.

Multiview
Deel inhoud van maximaal 4 ap-
paraten tegelijk. Beschikbaar op 
ondersteunende apparaten.
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Laptops & Tablet PCs iPads, iPhones,& iPods Android Tablets & GSM’s

Besturingssysteem Windows 7 of nieuwer,  OSX 10.10 of 
nieuwer iOS versie 8.0 of nieuwer Android 6.0 of nieuwer

Minimum vereisten Intel Core 2 Duo, 2.3GHz  2 GB RAM iPad 3 / iPhone 5 of nieuwer GSM’s/Tablets met Android 6.0 of 
nieuwer

i3ALLSYNC SHARE NETWERKVEREISTEN

Netwerk- en internettoegang

Wanneer I3ALLSYNC wordt geïmplementeerd in het bestaande netwerk, hebben de host-pc en de clients een bekabelde of 
draadloze netwerkverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 20 Mbps. Verhoog de minimale bandbreedte tot 50 Mbps 
wanneer u HD-inhoud gebruikt. Zoals bij elke netwerktoepassing, zijn de algehele prestaties afhankelijk van de beschikbare 
bandbreedte. Internettoegang is vereist om de I3ALLSYNC Windows Software (server) te activeren en software-updates voor 
I3ALLSYNC Windows Software (server) te installeren. Internettoegang is ook vereist om de I3ALLSYNC-client-apps voor Windows, 
Mac, iOS en Android te installeren en bij te werken. 

i3ALLSYNC SPECIFICATIES

Resolutie Tot 1080p (FHD)

Framerate 30 fps

4-way splitscreen Enkel op i3Huddle

Video-vertraging minder dan 200 ms

Audio Stereo

Touch 10-punts multitouch (alleen met Windows Transmitter Client)

Aanbevolen internet WiFi 2.4 GHz

Multiview Beschikbaar op i3TOUCH EX, PX, ES, I3HUDDLE 3.0

Draadloze Touch Ondersteund via de i3ALLSYNC WINDOWS & MAC App, HDMI & USB-C zender

I3ALLSYNC KLANT/GE-
BRUIKER APPA-RAAT 
TECHNISCHE VEREISTEN 
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i3ALLSYNC heeft een breed aanbod van broadcasting protocollen voor het draadloos delen van 
de inhoud van uw apparaten naar uw i3TOUCH display. Draadloze broadcasting wordt snel een 
aanvaardbaar alternatief voor bekabelde verbindingen en biedt een hele reeks extra voordelen. Ook al 
worden deze draadloze oplossingen voortdurend verbeterd, de technologieën die worden gebruikt om 
ze mogelijk te maken blijven complex, en er zijn veel overwegingen waarmee rekening moet worden 
gehouden voor een goed functionerende opstelling.

UITZENDPROTOCOLLEN VAN DERDEN

Sommige van de protocollen aangeboden door i3ALLSYNC zijn closed source, en daarom is 
er geen gedetailleerde documentatie beschikbaar. (bijv. Airplay, Google cast, Miracast,...) Toch 
biedt i3-Technologies een werkende implementatie voor deze protocollen om de toegankelijkheid 
en compatibiliteit van uw i3TOUCH display te verbeteren. Houd er rekening mee dat deze 
implementaties qua functionaliteit kunnen verschillen van het aanbod van de oorspronkelijke 
leverancier, vooral in vergelijking met door hardware ondersteunde implementaties. (bijv. AppleTV, 
Google Chromecast,...).

De complexiteit wordt nog vergroot door de voortdurende wijzigingen die de respectieve beheerders 
van deze protocollen aanbrengen. (Apple, Google,...) Als gevolg daarvan kunnen de mirroring functies 
van derden, aangeboden door i3ALLSYNC, soms niet-optimaal presteren. i3-Technologies voert 
regelmatig updates uit om de best mogelijke compatibiliteit te garanderen.

INVLOED VAN DE NETWERKINFRASTRUCTUUR 

Het spreekt vanzelf dat een goed functionerende netwerkinfrastructuur het fundament is van elke 
draadloze casting oplossing. Factoren zoals bandbreedte, vertraging, pakketverlies, enz. spelen 
allemaal een sleutelrol in de correcte werking van i3ALLSYNC. Bovendien beïnvloeden specifieke 
netwerkconfiguraties en componenten (bv. Aruba routers) de kwaliteit en prestaties van de draadloos 
aanwezige oplossing.

Onze oplossingen zijn getest om te werken in de meeste netwerkopstellingen, maar i3-Technologies 
kan geen compatibiliteit garanderen met aangepaste netwerkinfrastructuren. 
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Houd de werkomgeving netjes en opgeruimd met de 
i3ALLSYNC HDMI Storage. Hiermee kunt u gemakkelijk 4 
i3ALLSYNC HDMI- of USB-C-zenders opslaan.

i3ALLSYNC STORAGE

AFMETINGEN

Lengte 268 mm

Hoogte 120 mm

Breedte 93 mm

ATTRIBUTEN

Materiaal Plexiglas

Gewicht Netto 900 gr


