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Správce připojení Delo představuje inovativní rozbočovač pro sdílení obrazovky 
s integrovaným nabíjením, správou kabelů a ovládáním zařízení v zasedací místnosti. 
Umožňuje všem účastníkům snadno se připojit ke schůzce bez nutnosti instalace 
softwaru nebo použití kabelových adaptérů či napájecích zdrojů. Stačí jednoduše 
připojit kabel USB-C k vašemu zařízení. Následně lze stisknutím tlačítka zahájit 
sdílení a převzít kontrolu nad vybavením v místnosti, jako jsou kamery, reproduktory 
a mikrofony. Toto řešení poskytuje připojení a nabíjení až pro 4 osoby současně a lze 
jej snadno instalovat v místnostech podporujících BYOD i místnostech využívajících 
software MTR/Zoom/Google. Budete se moci vždy spolehnout na spolehlivé 
připojení, plně nabité notebooky a čistý stůl bez nevzhledných kabelů!

Správce připojení Delo 
přináší nový způsob konání schůzek

Jasné a praktické barvy
Jasné a zářivé barvy vás budou během schůzky informovat o aktuálním stavu. 
V kombinaci s dotykovým ovladačem může připojený účastník ovládat a přepínat, 
kdo sdílí jeho obrazovku. Navíc má také kontrolu nad připojeným vybavením 
v místnosti, jako jsou kamery, mikrofony a reproduktory.

Nečinnost Nabíjení Sdílení Přenos signálu HDMI



Platforma dle vašeho výběru
Správce připojení Delo vám přináší možnost snadného pořádání plynulých 
schůzek na pracovišti i hybridních schůzek. Bez ohledu na to, kterou platformu pro 
videokonference se rozhodnete používat, se můžete spolehnout na jednoduché 
ovládání přispívající k dosažení vyšší produktivity. 

Můžete se připojit ke kterékoli z běžných platforem, jako je Microsoft Teams, Zoom 
a Google Meet.

Kromě toho můžete také připojit systém Barco ClickShare nebo jiné systémy pro 
bezdrátové sdílení obrazovky určené pro hybridní prostředí. 

Rychlé a spolehlivé připojení
Stabilní připojení zajišťuje plynulý video přenos.

Snadné sdílení obrazovky
Sdílejte svou obrazovku pouhým stisknutím tlačítka.

Nabíjení zařízení
Připojená zařízení lze nabíjet výkonem až 100 W.

Připojení k vybavení
Získejte přístup k vybavení v místnosti, které je určeno pro účely 
konání schůzek, jako jsou kamery, mikrofony a reproduktory.

Čistý a uklizený stůl 
Integrovaný systém pro správu kabelů zajišťuje čistý a uklizený stůl.

Technologie plug-and-play 
Pořádejte schůzky jednoduše bez nutnosti instalace softwaru.

Hlavní funkce



ROZMĚRY A HMOTNOST

Balení maloobchodní prodejní sady

• 310 × 290 × 120 mm

• 4 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY

OBECNÉ

• Název modelu:  Správce připojení Delo

• Záruka: 2 roky

• Typ: Řešení pro připojení na schůzkách

Kabely 

4 ks USB 3.1 Gen 2 C na C 

 - Max. 20 V, 5 A, 100 W

 - Délka 2 m, 1 m na stole

Zdroj napájení

• Vstup: 85–264 V AC, 2,4 A max., 
napájecí kabel 1 m součástí balení.

• Výstup: 20 V DC, 10 A, 4pinový DIN se 
zajišťovacím mechanismem.

• Výkon:  180 W max. (4× USB-A + 4× USB-C)

Rozbočovač pro připojení

• USB zařízení: 2× port USB-A 3.0 
pro připojení zařízení, jako jsou 
reproduktory a kamery.

• HDMI: HDMI 2.0 pro připojení displeje 
nebo projektoru.

• Wi-Fi: (pouze správa)

 - 2,4 GHz, 802.11 n

• Ethernet: (pouze správa)

 - RJ45, 100 Mb/s, plně duplexní

ČÍSLA VÝROBKŮ

Evoko Delo (kabel pro EU)
• ECM1001EU
Evoko Delo (kabel pro USA)
• ECM1001US
Evoko Delo (kabel pro VB)
• ECM1001UK

SOFTWARE

Konzole pro správu Delo (aplikace pro 
PC a Mac)
- Nastavení správce připojení Delo 

v rámci místnosti nebo před 
instalací.

- Nastavení sítě Ethernet nebo Wi-Fi 
pro aktualizace OTA a online správu.

- Výběr mezi různými typy konfigurací, 
jako je BYOD, integrované řešení MTR 
nebo MTR na PC.

PŘIPOJENÍ

FUNKCE

Video vstup USB-C: Alt-Mode DisplayPort 
1.1 až 1.4 2 nebo 4 linky 
(konfigurovatelné). Max. šířka pásma 
32 Gb/s až HDR3

Video výstup HDMI: HDMI 2.0b. HDCP 1.4 
a 2.3. Max. výstup 18 Gb/s.

- Režim 2 DP Lane: DP 1.2 = 4K/30 Hz,
DP 1.4 = 4K/60 Hz.

- Režim 4 DP Lane: DP 1.2 = 4K/60 Hz.

Průchozí port USB:

- Režim 2 DP Lane: USB 2.0 LS/FS/HS 
a USB 3.1, SS / 5 Gb/s.

- Režim 4 DP Lane: USB 2.0 LS/FS/HS

Port USB-C pro nabíjení: 5 V / 3 A, 
9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 
19,5 V / 5 A, 20 V / 5 A

Vstupní a výstupní porty:

- 2× USB-A 2.0 pro ovladač 
a příslušenství.
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ROZMĚRY

• Dotykový ovladač se světelným 
indikátorem

• Rozbočovač pro připojení

• 4× kabel USB-C na C

• Zdroj napájení

• 4× kabelová závaží

• Brašna na kabely

• Montážní držáky

OBSAH BALENÍ


