
Til draadloos delen naar een hoger niveau! Ervaar 
de sensatie van een energieke vergadering met 
de Leddura 2Share Serie. Met deze interactieve 

touchscreens schitter je als nooit tevoren.

Draadloos delen. Met elk apparaat. 
Veilig en betrouwbaar. 
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Saaie vergaderingen zijn voorbij! Het is tijd om 
de boel wakker te schudden. Zorg voor meer 
interactie tijdens jouw teamvergaderingen met 
de Leddura 2Share Serie. Speciaal ontwikkeld 
om digitale content binnen enkele seconden 
te delen. Draadloos en veilig. Combineer jouw 
presentaties met het digitale whiteboard en de 
annotatietool. Loop naar het bord en laat de 
ideeën van jouw team de vrije loop. 

De Leddura 2Share is er in twee smaken: 
de Essentials en de Pro. De Leddura 
2Share Essentials is essentieel voor elke 
vergaderruimte. Het heeft alles wat je nodig 
hebt voor een energieke vergadering. 

Klaar voor de volgende stap? De Leddura 
2Share Pro biedt je geavanceerde 
whiteboardfuncties. Gebruik digitale 
notitieblaadjes, tekstherkenning en de 
geïntegreerde webbrowser om vergaderingen 
weer belangrijk te maken. Reserveer 
vooraf je vergaderruimte of controleer de 
beschikbaarheid van de ruimte op het scherm 
en start direct met vergaderen! 

Welke keuze je ook maakt, deze interactieve 
touchscreens maken samenwerken makkelijk 
en leuk. Dat beloven we!

Ga voor draadloos delen

 b  Supergebruiksvriendelijke interface 
Zelfs als je niet technisch bent kun je onbezorgd een presentatie geven.

 b  Content draadloos delen met elk apparaat  
Via een app of internet. Typ een eenvoudige code in om de magie van Voila te 
ontgrendelen. Veilig, betrouwbaar, productief. Al een ClickShare gebruiker? Geen 
probleem want de Leddura 2Share Pro is volledig compatible met Barco ClickShare. 

 b  Oneindig whiteboard en annotatiefuntionaliteit 
Schrijf, markeer en maak aantekeningen op het touchscreen. En het mooie is: je komt 
nooit zonder schrijfruimte te zitten.

 b  Voorzien van aanwezigheidsdetectie  
Is er niemand in de ruimte aanwezig? Dan gaat het scherm na een tijdje vanzelf uit. 
Klaar voor de volgende vergadering? Het scherm hoort je binnenkomen en gaat 
automatisch weer aan!

 b  Futureproof 
De Leddura 2Share Serie is gebaseerd op een modulair platform. We noemen het 
BRIX. Dus wanneer je behoeften in de toekomst veranderen, groeit het touchscreen 
gewoon met je mee. 

 b  Eersteklas JBL® Live Stage (virtueel) surround sound 
De geïntegreerde JBL®-luidsprekers van 80 W leveren Live-stage (virtueel) surround 
sound. Blaas je collega’s omver!
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BRIX 
COMPATIBEL

Draadloos scherm delen

Whiteboarden Basic Advanced

Room-booking systeem

Geïntegreerde web browser

Barco ClickShare compatibel Basic Advanced
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