
připojení k displejům. To spojuje jednoduchost “AIRTAME vytvořila inovativní, bezdrátové řešení pro

a nízké náklady pro zákazníky s funkcemi 
drahých profesionálních řešení."



AIRTAME je bezdrátové zařízení pro 
prezentace a přenos obrazu se 
zvukem, které umožňuje okamžitě 
zobrazovat obsah z jakéhokoliv 
laptopu nebo mobilního zařízení do 
televize, obrazovky nebo projektoru.   
Pomáháme lidem mít lepší mítinky. 

Co je AIRTAME?



AIRTAME 
NA PRVNÍ POHLED



Zapojení
Vložte AIRTAME do vaší 
cílové TV nebo 
projektoru  

Připojení / výběr
Instalujte zdarma aplikaci na 
přenášející zařízení 

Streamujte
Sdílejte obsah napříč 
platformami a 
operačními systémy 

1 2 3

Jednoduché bezdrátové streamování 
-řešení AIRTAME



Všechno, co vidíte na svém 
počítači, uvidíte dobře i na vaší 
TV či projektoru jednoduše, jak 
to jen lze.

- prezentuje a spolupracuje kliknutím tlačítka

- přenese obsah to více obrazovek z jediného počítače

- zasáhne více diváků pomocí více obrazovek

Streamujte na jednu nebo více obrazovek 



Posílejte bezdrátově slidy, dokumenty, 
obrázky a videa do vaší TV a ovládejte je 
na vašem mobilním zařízení. 

Toto vám umožní dodat 
prezentaci větší dynamičnost . 

Prezentujte z vašeho mobilního zařízení 



- použijte jakékoliv zařízení, které  si vyberete

- nemějte strach z platformy nebo operačního
systému, které hosté používají

- přineste si vlastní zařízení (BYOD)

Nikdo není vynechán



Unikátní vlastnosti

Z jakéhokoliv zařízení
Stáhněte a instalujte zdarma 
aplikaci AIRTAME na váš 
počítač nebo mobilní zařízení. 
AIRTAME podporuje všechny 
platformy a hlavní operační 
systémy. 
Jednoduchá prezentace

Nepotřebujete kabely
Přímé připojení bez jakýchkoliv 
dalších přidaných zařízení. 
Jednoduše použijte aplikaci 
AIRTAME a jste schopní 
stremovat pouze 2 kliknutími. 
Jednoduché zapojení

Vyberte a streamujte
Streamujte z vašeho počítače 
nebo mobilního zařízení na TV 
nebo projektor 2 kliknutími:
1) Vyberte z rozbalovacího menu
2) Začnete streamovat
Jednoduché připojení



AIRTAME 
POUŽITÍ



Mějte lepší mítinky



Prezentujte. Kdekoliv. 



FLEXIBILITA A 
ŠKÁLOVATELNOST



Připojte se tak, jak chcete

Jednoduše připojte AIRTAME do vaší sítě Wi-Fi. Kdokoliv pak může stremovat 
pomocí AIRTAME svoje vlastní zařízení pouze kliknutím na tlačítko. 



Připojte se tak, jak chcete

AIRTAME může mít 2 Wi-Fi připojení současně. Chcete-li AIRTAME jako stabilní 
stremovací zařízení, pak připojte AIRTAME do sítě Wi-Fi a získejte internetový přístup 

k vašemu zařízení.



Nemějte obavy, jestliže se nacházíte na místě bez Wi-Fi. Když se 
připojíte přímo k AIRTAME, můžete začít streamovat přímo. 

Připojte se tak, jak chcete



Firemní WPA2
AIRTAME pracuje s vaší firemní 
Wi-Fi - jednoduše ho připojte k 

vaší síti a přihlaste se.

Ethernet připojení
V přeplněném Wi-Fi prostředí 

můžete připojit AIRTAME do vaší 
stávající infrastruktury pomocí 

ethernetového kabelu. 

Připojení IP
Pokud nechcete používat multicast 
ve vaší síti, můžete nastavit pro 

AIRTAME vlastní IP adresu a použít 
ji místo toho. 

Vlastnosti



Vlastnosti

Nastavte jakoukoliv webovou 

stránku jako svoji TV stěnu  

Použijte svoji TV pro zobrazování metrik, 

aktuálních dat, týdenních výsledků nebo 

událostí v kalendáři, když zrovna 

nestreamujte. 



AIRTAME je živoucí produkt

Rozšíření obrazovky Streamování chráněné heslem Chytrá integrace Admin správa

Přenosné aplikace Škálovatelné rozvinutí

Některé z přicházejících budoucích funkcí



Ale především pamatujte, že:

to je Wi-Fi
Žádné kabely, žádné 
konvertory. AIRTAME 
pracuje bezdrátově. 

to je cross-
platform 

AIRTAME vám umožňujte 
prezentovat ze zařízení, 

které preferujete.  

je to 
"plug and play" 
AIRTAME je uživatelsky 

přívětivý. Jednou 
nastavíte, pak už jen vždy 
2 kliknutí pro připojení na 

váš AIRTAME.



AIRTAME 
V KONTEXTU



Komunikuje, sdílí a spolupracuje
AIRTAME vám dá svobodu v mnohem 
efektivnější a dynamičtější práci napříč 
týmy a skrze vaši společnost 

Dual band Wi-Fi 2.4GHz + 
5GHz 2 WiFi čipy umožňují 

univerzální možnost připojení

Kompatibilita napříč platformami

Bezdrátově se pracuje lépe

Jednoduchý a stabilní

USB host port umožňujte připojení 
volitelného ethernetu pro 

zabezpečení vysoce kvalitního 
streamování s vaší stávající síťovou 

infrastrukturou. 



Je to řešení, které všichni na trhu v posledních třech 
letech hledali. Věřím, že AIRTAME pomůže usnadnit 
spolupráci a sdílení nápadů.




