
i3SYNC PRO FHD  

interactief
• Draadloos streamen van video en audio
• Direct overschakelen van de ene presentator naar de andere: met een druk 
op de knop

geïntegreerd
• Tot 254 unieke gebruikers in één ruimte
• Compatibel met elk HDMI-apparaat: pc, laptop, tablet,smartphone, camera,…
 het maakt niet uit
• Onafhankelijk van besturingssysteem: Windows, Mac, Android, Linux, …
• Flexibel en compact

inspirerend
• Volledige HD beeldkwaliteit
• Gebruik van functie ‘extern bureaublad’
• Plug & Play: geen stuurprogramma's, geen configuratie
• Optioneel oplaadstation

DE I3SYNC ZENDER EN ONTVANGER 
ZIJN COMPATIBEL MET ELK HDMI-APPARAAT

VERANDER DE MANIER WAAROP U PRESENTATIES VERZORGT VOOR ALTIJD 
De i3SYNC PRO is een draadloze en compacte presentatietool waarmee tot 254 gebruikers hun scherm direct kunnen delen. Met de i3SYNC kunt u uw 
scherm binnen een seconde delen zonder kabels en zonder installatie. Het maakt niet uit of u een desktopcomputer, een smartphone, een tablet, of 
zelfs een camera gebruikt - de i3SYNC is onafhankelijk van besturingssystemen en stelt elk HDMI-apparaat in staat video en audio in hoge kwaliteit op 
een groot scherm te delen.

PLUG & PLAY DRAADLOZE PRESENTERENTOOL

Pc’s

Laptops

Tablets

Smartphones

Camera's

Display

Projector

Monitor



INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

Exclusief ontw
erp van i3 - w

ijzigingen voorbehouden

Inhoud van de verpakking:
Zender
 · USB-oplaadkabel
 · Korte HDMI(M)- naar HDMI(V)-kabel
Ontvanger
 · USB-oplaadkabel
 · USB-netspanningadapter met Europese, Amerikaanse en Britse stekker
 · Korte HDMI(M)- naar HDMI(V)-kabel

Accessoires:
· Oplaadstation
 Oplaad- en opbergunit met ruimte voor 4 zenders en andere accessoires.
· HDMI-adapterpakket – voor gebruik met niet-HDMI-apparaten
 Inhoud: micro HMDMI(M) naar HDMI(V), mini HDMI(M) naar HDMI(V),  
 mini DisplayPort(M) naar HDMI(V), DisplayPort(M) naar HDMI(V), HDMI(M) naar HDMI(V).

ERKENDE DISTRIBUTEUR

i3SYNC zender 3.0
Formaat 82 x 72 x 20 mm

Zenderfunctie
Realtime draadloos spiegelen
Beeld: 1080p ondersteund
Geluid: Mono

Compatibele apparaten

HDMI-ondersteunde pc, tablet, 
camcorder, game console, enz.
Smart pad zoals Galaxy Tab, iPad en 
smartphone ondersteund als adapter 
aangesloten is

Interface HDMI

Communicatie
Directe verbinding via Wi-Fi 802.11n 5 
GHz met ontvanger

Voeding
Ingebouwde oplaadbare batterij met 
max. 3 uur gebruiksduur

i3SYNC ontvanger 3.0
Formaat 110 x 30 x 10 mm

Ontvangerfunctie
Beeld: 1080p ondersteund
Geluid: Mono
Automatische herkenning van zender

Compatibele apparaten

HDMI-ondersteunende apparaten 
(lcd-tv, 
monitor, elektronisch bord, beamer, 
enz.)

Interface HDMI

Communicatie
Directe verbinding via Wi-Fi 802.11n 5 
GHz met ontvanger

Voeding
Werkt op externe voeding van 5 V via 
micro USB (1 A moet minimaal beschik-
baar zijn). 


