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Kindermann Klick & Show 
Bezprzewodowy system do prezentacji dla 
małych i średnich sal konferencyjnych oraz sal 
lekcyjnych.
Dzięki systemowi prezentacji Kindermann Klick & Show niezwykle 
łatwo można bezprzewodowo prezentować treści z laptopów 
lub urządzeń mobilnych, bez żadnej konfiguracji, bez kabli i bez 
marnowania czasu.

BYOD – łatwe i bezpieczne
Ze względu na łatwą obsługę Klick & Show jest najlepszym wyborem do 
stosowania w salach konferencyjnych, skupiskach, a także instytucjach 
edukacyjnych i hotelach seminaryjnych.

Klick & Show utrzymuje wysokie standardy bezpieczeństwa w celu 
ochrony prezentowanych treści bezprzewodowych i sieci firmowej przed 
niepożądanym dostępem.

Zestawy K-10S i K-42U Klick & Show zawierają dwa dotykowe nadajniki 
USB-A. Oba zestawy wymagają jednorazowego zainstalowania opro-
gramowania sterownika Klick & Show Universal PC-Client w celu urucho-
mienia kluczy.

Uniwersalny klient PC wraz z kluczami USB umożliwia transmisję obrazu 
i dźwięku przez Wi-Fi - bez względu na to, jakie wyjście wideo zapewnia 
Twój laptop - i oferuje dodatkowe opcje efektywnych spotkań.

Zestaw Klick & Show K-42H jest wyposażony w dwa nadajniki typu HDMI, 
a zestaw K-42UC w dwa nadajniki typu USB-C, z których każdy działa 
całkowicie bez sterownika.

Wireless Presentation System for small to  
mid-sized meeting rooms, classrooms and  
huddle spaces
With the Kindermann Klick & Show presentation-system it is extremely 
easy to present your content wireless either with your Laptop or your 
mobile devices, without any configuration, without cables without 
wasting time. 

BYOD – easy and secure
Due to the easy handling Klick & Show is the best choice for company-
wide use in meeting rooms, huddle spaces and also educational institu-
tions and Seminar hotels. 

Klick & Show brings high Security standards to protect the wireless  
presented content and the company network for undesirable access.

The Klick & Show K-10S and K-42U kits each include two USB-A type  
transmitter dongles. Both kits require a one-time software installation  
of the Klick & Show Universal PC-Client driver to run the dongles. 

The Universal PC-Client, together with the USB dongles, allows video  
and audio transmission over Wifi - no matter which video output your  
laptop provides - and offers additional options for efficient meetings. 

The Klick & Show K-42H kit comes with two HDMI type transmitters  
and the K-42UC kit comes with two USB-C type transmitters, each  
working completely driverless.

Idealny do sal  
konferencyjnych  

i małych pomieszczeń

www.klickandshow.com
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Rodzina produktów Kindermann Klick & Show 

Klick & Show Zestaw K-10S

Składa się z 1x jednostki podstawowej K-10S i 2x nadajnika  
czujnikowego USB-A TOUCH.
Aby rozpocząć prezentację, wystarczy podłączyć nadajnik USB-A TOUCH do 
laptopa z systemem Windows lub Mac. Dotknij przycisku czujnika, aby rozpocząć 
prezentację zawartości ekranu. 

Consists of 1x K-10S base unit and 2x USB-A TOUCH Sensor  
Transmitter.
To start the presentation, just connect the USB-A TOUCH transmitter with your 
Windows or Mac Laptop. Touch the sensor button to start the presentation  
of your screen content.

Klick & Show Nadajnik dotykowy TOUCH
Kompaktowy, elegancki nadajnik WiFi z powierzchnią wrażliwą na dotyk, 
sprzężeniem zwrotnym wibracji i złączem USB 2.0.

Pojedynczy nadajnik dla wszystkich dostępnych  
wersji K-10 i K-40. 

Compact, sleek design WiFi sender, with  
touch-sensitive surface, vibration  
feedback and USB 2.0 connection.

Single add-on transmitter for all available  
K-10 and K-40 versions.

Klick & Show Nadajnik dotykowy Touch USB-C
Kompaktowy, elegancki nadajnik WiFi z powierzchnią wrażliwą na dotyk, 
sprzężeniem zwrotnym wibracji i złączem USB-C.

Compact, sleek design WiFi sender, with touch-sensitive surface, vibration  
feedback and USB-C connection.

Klick & Show Pojemnik na nadajniki
Mieści do 4 nadajników Klick & Show TOUCH.

Jego elegancki wygląd, pasujący do kształtu kluczy TOUCH, dobrze kompo-
nuje się z nowoczesnym i klasycznym wnętrzem sali konferencyjnej.

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z obrobioną aluminiową 
płytą gniazdową i podkładkami filcowymi.  

Holds up to 4 Klick & Show TOUCH transmitters.

Its sleek design, matching the shape of the TOUCH dongles,  
blends well with modern and classical meeting room interior.

Constructed from high-quality plastic with  
machined aluminium socket plate  
and felt pads.

Klick & Show Nadajnik dotykowy TOUCH HDMI
Kompaktowy, elegancki nadajnik WiFi z powierzchnią wrażliwą na dotyk, 
sprzężeniem zwrotnym wibracji i złączem HDMI + USB 2.0.

Pojedynczy nadajnik dla wszystkich dostępnych wersji  
K-10 i K-40.  

Compact, sleek design WiFi sender, with touch-sensitive  
surface, vibration feedback and HDMI + USB 2.0  
connection.

Single add-on transmitter for all available  
K-10 and K-40 versions.

Touch & Go
Użytkownicy laptopów z systemami Windows i Mac mogą łatwo 
podłączyć swoje urządzenie za pomocą jednego dotykowego nadajnika. 
W zależności od sprzętu użytkownika może on użyć tego, który pasuje 
najlepiej.

Po podłączeniu nadajnika do urządzenia użytkownik musi tylko dotknąć 
górnej części, a zawartość zostanie przekazana na wyświetlacz. Nadajnik 
pokazuje status prezentacji za pomocą dwukolorowej diody LED i 
zapewnia komunikację zwrotną.

Ponadto możliwe jest podłączenie laptopów bezprzewodowo przez sieć 
WLAN za pomocą oprogramowania Klick & Show, urządzeń mobilnych 
z aplikacją WirelessMedia, dostępną w sklepach z aplikacjami oraz 
urządzenia Apple za pośrednictwem Airplay.

Współpraca
W połączeniu z interaktywnym wyświetlaczem lub interaktywnym 
projektorem uczestnicy spotkania mogą używać funkcji dotykowych 
do kontrolowania swojego urządzenia podczas prezentacji, dodawania 
adnotacji do prezentowanej treści lub łatwego zarządzania spotkaniem, 
jego treścią, a przede wszystkim jego efektywnością.

Touch & Go
Windows and Mac laptop users easily connect their device with one  
of the TOUCH dongles. Depending on the user’s hardware he can use  
the dongle type which ever fits the best. 

After connecting the dongle to the device, the user just needs to  
tap on the TOUCH dongle and the content will be mirrored.  
The TOUCH dongle shows the status of presentation with a two  
colour LED and gives a force feedback.

Furthermore, it is possible to connect laptops wireless via WLAN with 
the Klick & Show software, mobile devices with the WirelessMedia App, 
available in the App stores and Apple device via Airplay.

Collaboration
In combination with an interactive display or interactive projector  
the meeting participants can use the touch functionality to control  
their device during the presentation, annotate the presented content  
or easily manage the meeting, its content and above all its  
effectiveness.

Klick & Show Zestaw K-42U • Zestaw K-42H • Zestaw K-42UC
Składa się z 1x jednostki bazowej K-40 i 2x nadajnika dotykowego, nadajnika 
czujnikowego HDMI- lub USB-C- lub USB-A TOUCH. 

Aby rozpocząć prezentację, wystarczy podłączyć nadajnik USB-C, USB-A TOUCH 
lub nadajnik HDMI-TOUCH do laptopa z systemem Windows lub Mac. Dotknij 
przycisku czujnika, aby rozpocząć prezentację z maksymalnie czterema ekranami 
jednocześnie. 

Consists of 1x K-40 Base Unit and 2x touch transmitter, either  
HDMI- or USB-C- or USB-A TOUCH sensor transmitter. 

To start the presentation, just connect the USB-C, USB-A TOUCH transmitter  
or the HDMI-TOUCH transmitter with your Windows or Mac laptop. Touch the 
sensor button to start the presentation with up to four screen simultaneously.

• Widok z tyłu • Widok z przodu jednostki podstawowej K-40
• Front view K-40 base unit• Rear view



4 Z zastrzeżeniem możliwości zmian  Subject to alterations

CablePort desk² duo Air 
Bezprzewodowe rozwiązanie do prezentacji 
multimedialnych
Zaprojektuj swój panel połączeniowy do dwustronnego użytkowania 
ze zintegrowanym bezprzewodowym rozwiązaniem do prezentacji w 
małych i tłocznych salach konferencyjnych.

Nawet trzy osoby mogą podłączyć swoje notebooki  
do QuickPresent Air kablem HDMI, podczas gdy użytkownicy Androida  
lub Apple mogą korzystać z wbudowanego rozwiązania BYOD,  
aby bezprzewodowo podłączyć tablet lub smartfon.

Przełączanie jest tak proste, że wystarczy nacisnąć jeden z przycisków 
obok wejść lub pozostawienie systemu w trybie automatycznego 
przełączania. 

QuickPresent Air wykorzystuje najnowszą technologię bezprzewodową  
do przesyłania sygnału wideo i audio praktycznie bez opóźnień  
do odbiornika podłączonego z wyświetlaczem lub projektorem  
w pomieszczeniu.

Wireless design tabletop  
presentation solution
Design desktop connection device for two-sided use with  
integrated wireless presentation solution for small meeting  
rooms and huddle spaces.

Up to three people can connect their notebooks to QuickPresent  
Air via HDMI cable while Android or Apple users can use the  
build-in BYOD solution to connect their tablet or smartphone  
wirelessly. 

Switching is as easy as pressing one of the buttons next to the  
inputs or let the system assist you in auto-switching mode.

QuickPresent Air uses state of the art wireless technology  
to transmit the video and audio signal virtually latency-free  
to a small receiver connected to the display or projector  
in the room.
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QuickPresent air
Bezprzewodowy system przyłączy stołowych zasilanych 
bateryjnie, zapewniających niezależną pracę w salach 
konferencyjnych.
Technologia AV bez kłopotliwych prac budowlanych.

Korzystając z QuickPresent air, maksymalnie trzy osoby mogą udostępniać treści ze swoich laptopów 
przez HDMI, a także zawartość pojedynczego urządzenia z Androidem lub Apple (tablet, smartfon)  
i bezprzewodowo wyświetlać je na głównym ekranie lub projektorze.

Wszystkie źródła HDMI są połączone za pomocą trzech płynnie zwijających się kabli. Aktywny sygnał 
jest przesyłany ze stołu konferencyjnego do urządzenia wyświetlającego przy użyciu nowoczesnej 
technologii bezprzewodowej z praktycznie zerowym opóźnieniem.

Nigdy więcej brakujących kabli połączeniowych -  
stół konferencyjny pozostaje uporządkowany  
dzięki QuickPresent air.

Bezprzewodowe przyłącza stołowe 
do prezentacji

• Elegancki blat stołu, odpowiedni do użytku 
mobilnego 
Korpus premium, średnica 22 cm, wysokość ok. 6 
cm

• Do 7 godzin samodzielnej pracy 
z wbudowaną baterią litowo-polimerową

• Łatwa konfiguracja Plug & Present 
Nie wymaga instalacji sterowników ani 
oprogramowania

• System zwijania kabli dla trzech wejść HDMI 
zapobiega bałaganowi kablowemu po spotkaniu

• Intuicyjna obsługa za pomocą dotykowych 
przycisków Show-Me z automatycznym lub 
ręcznym przełączaniem wejścia 

• BYOD (Bring Your Own Device) 
Strumieniowe przesyłanie treści z kompatybilnych 
komputerów PC z systemem Windows / Mac i 
urządzeń mobilnych z systemem iOS / Android za 
pośrednictwem AirPlay lub Miracast

• Doskonała jakość wideo dzięki praktycznie 
pozbawionej opóźnień transmisji bezprzewodowej 
z wykorzystaniem technologii 60 GHz. Stolik do 
wyświetlania odległości ok. 10 m linii wzroku

• Dodatkowe lokalne porty HDMI / Audio 
do przewodowego wyjścia HDMI w urządzeniu 
stołowym, w tym analogowego usuwania dźwięku 
z gniazda 3,5 mm

• Transmisja bezprzewodowa do rozdzielczości 
1080P / WUXGA plus przewodowe lokalne wyjście 
4K HDMI

• Automatyczne przełączanie w trybie gotowości 
głównego wyświetlacza poprzez energooszczędną 
funkcję Display-off

• Dostępne 2 różne wersje zestawu: z wbudowanym 
akumulatorem lub bez akumulatora, każdy 
zestaw zawiera jednostkę biurkową i odbiornik 
bezprzewodowy 60 GHz

• Wysokiej jakości torba transportowa 
dostępny jako dodatek do użytku mobilnego

Wyświetlacz
HDMI (3x)

HDMI

Odbiornik HDMI

Laptop

Tablet

60 GHz bezprzewodowy
zasięg do 10 m

• Przesyłaj strumieniowo zawartość do wbudowanego odbiornika WiFi

• Transmisja bezprzewodowa 60 GHz praktycznie bez opóźnień
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CablePort table3

Panel przyłączeniowy do gniazd kablowych 80 mm
Idealny do pisania i stołów bistro, pokoi hotelowych itp. 

Wyposażone w gniazdo odporne na wstrząsy (230 V) i ładowarkę USB z 
prądem ładowania 5 V / 2,1 A. 

• Kabel zasilający 1 x 3 mz wtyczką bezpieczeństwa 

• Wyprowadzenia kabli ø 8 mm

Connection panel for 80 mm cable outlets
Ideal for writing and bistro tables, hotel rooms etc.

Equipped with shockproof socket (230 V) and USB charger  
with 5V / 2.1 A charging current 

• 1 x 3 m power cable with safety plug 

• Cable outlets ø 8 mm

• Zasilacz i ładowarka USB  
z gniazdem typu C.

• Power & USB charger  
with type C socket

Dostępne w różnych konfiguracjach
Available in different configurations

• Ładowarka sieciowa i USB z gniaz-
dem typu A i 2 wyjściami kablowymi

• Power & USB charger with type A 
socket and 2 cable outlets

• Ładowarka sieciowa i USB z gniaz-
dem typu C i 2 wyjściami kablowymi

• Power & USB charger with type C 
socket and 2 cable outlets

• Ładowarka sieciowa i USB  
z gniazdem typu A.

• Power & USB charger  
with type A socket



HDMI Control Basic 4K60
Kontroler HDMI In-Line do automatycznego sterowania systemem 
w małych salach konferencyjnych
• Wejścia: HDMI, wejście stykowe, czujnik, RS232

• Wyjście: HDMI, 2x przekaźnik, wyjście IR

• Obsługuje HDMI 2.0b 4K @ 60Hz (4: 4: 4), HDR10, Dolby Vision, HDCP 2.2

• Sterowanie wyświetlaniem za pomocą CEC, RS232 i IR

• Metalowa obudowa

• Wymiary: 120 x 90 x 30 mm

HDMI In-Line Controller for automatic  
system control in small meeting rooms
• Inputs: HDMI, contact input, Sensor, RS232

• Output: HDMI, 2x relay, IR-Out

• Supports HDMI 2.0b 4K@60Hz (4:4:4), HDR10, Dolby Vision, HDCP 2.2

• Display Control via CEC, RS232 and IR

• Metal housing

• Dimensions: 120 x 90 x 30 mm
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HDMI Switch 41 Automatic 4K60
Kindermann HDMI Share 41 Automatic 4K60 to 
wysokiej jakości, ultrakompaktowy przełącznik 
HDMI 60 60Hz z 4 wejściami.
• Wejścia: 4 x HDMI

• Wyjścia: 1 x HDMI, 1 x Audio stereo 3,5 mm jack

• Max. Szybkość transmisji danych - 18,2 GBit / s

• Obsługuje Deep Color, 3D, 4K @ 60Hz, HDMI 2.0, (4: 4: 4), HDCP 2.2

• Obsługuje ARC (Audio Return Channel)

• Zaawansowane zarządzanie EDID

• Sterowanie: automatyczne przełączanie, RS232 i podczerwień

• Metalowa obudowa, czarna

• Wymiary: 194 x 80 x 12 mm (szer. X gł. X wys.)

• Zakres dostawy: Uchwyt montażowy, pilot na podczerwień i zdalny odbiornik 
IR, kabel adaptera RS232

Kindermann HDMI Share 41 automatic 4K60  
is a high-quality, ultracompact 4K 60Hz HDMI 
switch with 4 inputs.
• Inputs: 4 x HDMI

• Outputs: 1 x HDMI, 1 x Audio 3.5 mm stereo jack

• Max. data rate – 18,2 GBit/s

• Supports Deep Color, 3D, 4K@60Hz, HDMI 2.0, (4:4:4), HDCP 2.2

• Supports ARC (Audio Return Channel)

• Advanced EDID Management

• Control: Automatic switching, RS232 and infrared

• Metal housing, black

• Dimensions: 194 x 80 x 12 mm (WxDxH)

• Scope of delivery: Mounting bracket, IR remote control and remote IR receiver, 
RS232 adapter cable



HDBT Switch 42 4K
Najnowocześniejszy
Przełącznik HDBT 4 do 2
• Wejścia: 4x HDBT, wejście IR

• Wyjście: HDBT i HDMI jednocześnie

• Obsługuje HDCP 2.2 i 4K @ 30Hz (4: 4: 4), CEC 
Passtrough, wyjście HDBT PoC

• Elastyczna opcja sterowania: automatyczny 
przełącznik, przednie przyciski, RS232, TCP / IP

• Metalowa obudowa ze wspornikami montażowymi

• Wymiary: 300 x 115 x 2 mm

HDMI-HDBT  
Extender 4K60 PoC Tx
Mały i elastyczny nadajnik 
HDMI-HDBT
• Wejścia: HDMI, wejście IR; RS232

• Wyjście: HDBT, IR-Out

• Obsługuje HDCP 2.2 i 4K @ 60Hz (4: 2: 0), bloko-
wane wejście DC

• Kontrola przejścia dwukierunkowa IR i RS232

• Metalowa obudowa

• Wymiary: 85 x 115 x 18 mm

Small and flexible HDMI-HDBT 
Transmitter
• Inputs: HDMI, IR-In; RS232

• Output: HDBT, IR-Out

• Supports HDCP 2.2 and 4K@60Hz ( 4:2:0 ), 
lockable DC-In

• Control passtrough Bi-directional IR and RS232

• Metal housing

• Dimensions: 85 x 115 x 18 mm

HDMI-HDBT  
Extender 4K60 PoC Rx
Mały i elastyczny odbiornik 
HDMI-HDBT
• Wejścia: HDBT, wejście IR

• Wyjścia: HDMI, IR-Out

• Obsługuje HDCP 2.2 i 4K @ 60Hz (4: 2: 0), bloko-
wane wejście DC

• Kontrola przejścia dwukierunkowa IR i RS232

• Metalowa obudowa

• Wymiary: 85 x 115 x 18 mm

Small and flexible  
HDMI-HDBT Receiver
• Inputs: HDBT, IR-In

• Outputs: HDMI, IR-Out

• Supports HDCP 2.2 and 4K@60Hz ( 4:2:0 ), 
lockable DC-In

• Control passtrough Bi-directional IR and RS232

• Metal housing

• Dimensions: 85 x 115 x 18 mm

State of the art  
4 to 2 HDBT Switch
• Inputs: 4x HDBT, IR-Input

• Output: HDBT and HDMI simultaneously

• Supports HDCP 2.2 and 4K@30Hz (4:4:4),  
CEC Passtrough, HDBT PoC Output

• Flexible control option: automatic switch,  
front buttons, RS232, TCP/IP

• Metal housing with mounting brackets

• Dimensions: 300 x 115 x 2 mm
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Video Quellen Video Displays

AV-over-IP Streaming
Hall Research VERSA-4K Serie  
Dynamic Virtual Matrix Switch ™ dla 4K HDMI, USB, Audio,  
RS232 & IR przez LAN

Rozwiązanie do transmisji i przełączania wielu sygnałów 4K HDMI 
wideo i USB do praktycznie nieograniczonej liczby odbiorników za 
pośrednictwem prostej 1 gigabitowej sieci LAN przy wyjątkowo niskim 
opóźnieniu wideo / audio. 

VERSA-4K to idealne rozwiązanie dla aplikacji takich jak:  
Interactive Digital Signage, transmisja KVM, Virtual Matrix Switching,  
USB-over-LAN transfer i inne. 

Nadajnik (koder) akceptuje rozdzielczości HDMI do 4K @ 60Hz (4: 4: 4)  
z HDCP 2.2.

Odbiornik zapewnia skalowane wyjście wideo do maksymalnej 
rozdzielczości 4K @ 30Hz (4: 4: 4). GUI na PC jest bezpłatny  
i oferuje wiele nowych i innowacyjnych funkcji ułatwiających  
konfigurację i użytkowanie. 

• Dynamic Virtual Matrix ™ dla HDMI 4K i USB przez 1 Gig LAN

• Rozdzielczość: nadajnik wejściowy do 4K @ 60Hz (4: 4: 4),

• Odbiornik wyjściowy: do 4K @ 30Hz (4: 4: 4) / 4K @ 60Hz (4: 2: 0)

• Opóźnienie wideo / audio: 20-30 ms

• Sterowanie urządzeniami CEC, IR i R232 Serial-over-IP

• Konfigurowalny przez użytkownika procesor ściany wideo

• Automatyczne przełączanie KVM

• Sterowanie za pomocą usługi Telnet, zintegrowanego interfejsu inter-
netowego i oprogramowania komputerowego

• Obsługuje PoE IEEE 802.3af

Hall Research VERSA-4K Serie  
Dynamic Virtual Matrix Switch™ for 4K HDMI,  
USB, Audio, RS232 & IR over LAN

Solution for transmission and switching of multiple 4K HDMI  
Video- and USB signals to a virtually unlimited number of  
receivers via a simple 1 Gigabit LAN at extremely low  
video/audio latency.

VERSA-4K is the perfect solution for applications like:  
Interactive Digital Signage, KVM transmission, Virtual  
Matrix Switching, USB-over-LAN transfer and more. 

The transmitter (encoder) accepts HDMI resolutions  
to 4K @ 60Hz (4:4:4) with HDCP 2.2.

The receiver provides a scaled video output up to  
for the maximum resolution of 4K @ 30Hz (4:4:4).  
A PC GUI is free of charge and presents numerous  
new and innovative functions for easy configuration  
and use. 

• Dynamic Virtual Matrix™ for 4K HDMI and USB over 1 Gig LAN

• Resolutions: Input transmitter up to 4K@60Hz (4:4:4), 
Output Receiver: up to 4K@30Hz (4:4:4) / 4K@60Hz (4:2:0) 

• Video/Audio Latency: 20-30 ms 

• CEC, IR and R232 Serial-over-IP device control 

• User-configurable video wall processor 

• Automatic KVM switching 

• Control via Telnet, integrated Web-GUI and PC software 

• Supports IEEE 802.3af PoE
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