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Exclusief design door i3 - onder voorbehoud

Deel uw inhoud draadloos vanaf elk apparaat 
zonder software 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. 



i3SYNC 4.0

i3SYNC 4.0 
Zender en Ontvanger

i3SYNC 4.0 is een draadloze en compacte presentatietool waarmee iedereen zijn/haar 
scherm onmiddellijk kan delen. Met i3SYNC 4.0 kan je je scherm binnen een seconde 
delen zonder kabels en zonder installatie. Het maakt niet uit of je Windows, Apple of 
andere besturingssystemen gebruikt, i3SYNC 4.0 is OS-onafhankelijk en staat elk 
HDMI / USB-C-apparaat toe om video en audio in hoge kwaliteit te delen op een groot 
scherm. 

Plug & Play
Verbind de zender met je laptop 
en druk op de knop om te begin-
nen met delen. Geen software 
installatie nodig.

Conferentiemodus
Wijzig de presentatiestroom volgens jouw 
behoeften. Laat de presentator toe om elke 
sessie voor het schermdelen te starten of sta 
gebruikers met een aangesloten apparaat toe 
om te beginnen met delen.

Geen batterijen
De i3SYNC-zender heeft geen 
batterijen nodig, omdat deze via 
USB wordt gevoed.

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



i3SYNC 4.0

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam i3SYNC TX40-H

Afmetingen 60 mm x 60 mm x 20 mm ( L x B x H)

Transmissiekwaliteit Real-time draadloze mirroring afbeelding: 
1080P ondersteund geluid: stereo

Compatibele toestellen
HDMI-apparaten: pc, tablets, camcorders 
en consoles, verschillende smartphones (met 
adapters)

Interface HDMI 1.4, USB 2.0

Communicatie 802.11 b/g/n 2.4G 2T2R

Stroomvoorziening Stroom via USB 5V 1A

Operationeel bereik tot 10 meter in open ruimtes

Bedrijfstemperatuur -5°C ~45°C

Vochtigheidsgraad 20% ~ 80% RH zonder condensatie

Bewaartemperatuur -20°C ~ 60°C

Opslagvochtigheid 5%~93% RH zonder condensatie

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam i3SYNC TX40-C

Afmetingen 70 mm x 70 mm x 20 mm ( L x B x H)

Transmissiekwaliteit Real-time draadloze mirroring afbeelding: 
1080P ondersteund geluid: stereo

Compatibele toestellen USB-C-apparaten: pc, tablets en compatibele 
smartphones

Interface USB C

Communicatie 802.11 b/g/n 2.4G 2T2R

Stroomvoorziening Stroom via USB C

Operationeel bereik tot 10 meter in open ruimtes

Bedrijfstemperatuur -5°C ~45°C

Vochtigheidsgraad 20% ~ 80% RH zonder condensatie

Bewaartemperatuur -20°C ~ 60°C

Opslagvochtigheid 5%~93% RH zonder condensatie

PRODUCTINFORMATIE

Modelnaam i3SYNC RX40

Afmetingen 70 mm x 70 mm x 20 mm ( L x B x H)

Ontvanger functie Afbeelding: 1080P ondersteund geluid: mono 
Automatische herkenning van de zender

Compatibele toestellen
HDMI-apparaten: pc, tablets, camcorders 
en consoles, verschillende smartphones (met 
adapters)

Interface HDMI en micro USB

Communicatie 802.11 b/g/n 2.4GHz 2T2R

Stroomvoorziening Maakt gebruik van externe voeding via micro-
USB, 5V 1A

Operationeel bereik tot 10 meter in open ruimtes

Bedrijfstemperatuur -5°C ~45°C

Vochtigheidsgraad 20% ~ 80% RH zonder condensatie

Bewaartemperatuur -20°C ~ 60°C

Opslagvochtigheid 5%~93% RH zonder condensatie

Inhoud pakket

i3SYNC TX40-H

Installatiehandleiding

Inhoud pakket

i3SYNC TX 40-C

Installatiehandleiding

Inhoud pakket

i3SYNC FHD HDMI RX 4.0

Installatiehandleiding

Twee antennes

Micro USB kabel

Universele stroomadapter

HDMI cable (M-M) 120cm

Optionele accessoires

i3ALLSYNC Storage

Specificaties

i3SYNC 4.0 HDMI Zender

i3SYNC 4.0 USB-C Zender

i3SYNC 4.0 Ontvanger


