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Odkryj KT Huddle Hub One by HRT 
 
 

1 urządzenie = 6 bezprzewodowych prezentacje na raz 
 



KT Huddle Hub One 
 

Innowacyjne urządzenie do bezprzewodowego przesyłania treści  
 
 
 

Huddle Hub One to w pełni wyposażony system prezentacji 
bezprzewodowej, który wprowadza na rynek niespotykane dotąd 
funkcjonalności. 
 

Podobnie jak większość bezprzewodowych systemów prezentacji 
ekranu, umożliwia wyświetlanie ekranu komputera, tabletu lub smartfona 
na dużym ekranie w Huddle Room’ie, eliminując potrzebę podłączania 
kabla HDMI. 
 

Unikalne jest to, że duży monitor nie jest nawet potrzebny z Huddle Hub 
One, gdyż urządzenie może odbierać oraz wysyłać prezentacje 
bezpośrednio na ekrany uczestników, udostępniając tym samym do 
wykorzystania dowolną przestrzeń firmową: sale, biura, czy nawet 
korytarze i jadalnie. 

 

Jeden zestaw HHO pozwala na prowadzenie 6 sesji jednocześnie, 
tworząc tym samym 6  „pokoi” po nawet 150 osób w każdym z nich. 
 

Kamera USB stojąca w sali konferencyjnej podłączona do zestawu 
może być współdzielona przez użytkowników bezprzewodowo. Również 
połączenia wideokonferencyjne mogą zyskać nowy wymiar używając do 
6 kamer wbudowanych w mobilne urządzenia użytkowników prezentując 
je jako jeden obraz – MultiCam Feed. 
 

Huddle Hub One gwarantuje ochronę danych poprzez: hasła do sesji, 
szyfrowanie strumienia oraz rozdzielenie sieci firmowej i sieci dla gości. 
Tym samym zapewnia bezpieczeństwo wymagane przez korporacje, 
które dodatkowo mogą zarządzać nim sieciowo przez web console. 



1 zestaw = 6 równoczesnych bezprzewodowych 

prezentacji w 6 pokojach 
 
 

 

Huddle Hub One umożliwia pracę 6 grupom osób w jednym czasie.  
W pokoju, którym stoi HHO+ można podłączyć bezpośrednio telewizor  
i kamerę USB, a w pozostałych 3 pokojach można używać urządzeń mobilnych,  
a gdy jest taka potrzeba można skorzystać z Android TV, Amazon Fire Stick   
lub zwykłego TV z dongle HDMI Android TV



Kluczowe funkcje 
 
 

 

• Do 6 równoczesnych sesji na jeden Huddle Hub One 
 
• Do 150 podłączonych uczestników na sesję 
 
• Do 4 prezentacji na ekranie w jednym czasie 
 
• Wyświetlanie i odbieranie obrazu na 

urządzeniach z systemem Windows, MacOS, 

Android i iOS 
 
• Otrzymywanie prezentacji na każdej 

przeglądarce internetowej, bez konieczności 

instalowania aplikacji 
 
• Otrzymywanie prezentacji na Android smart TV 
 
• Korzystanie z dowolnej aplikacji 

wideokonferencyjnej 
 
• Tryb podwójnej sieci dla pracowników i gości 
 
• Minimalistyczny i intuicyjny interfejs aplikacji: 

prezentowanie 1 kliknięciem 
 
• Łatwe zarządzanie bezpieczeństwem 
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Wymagania  
 

Systemy 
Windows® 8 lub wyższy, MacOS® 10.11 lub wyższy 

iOS® 11 lub wyższy, Android® 5 lub wyższy  

Przeglądarki internetowe: Chrome™, Edge™, Firefox™, Safari™, Opera™ 
  

Kompatybilność aplikacji video 
Skype™, Skype for Business™, Google Meet™, 

WebEx™, Zoom™, Cisco Spark™, GoToMeeting™,  

SPECYFIKACJA 

Slack™, etc 

 
Rozdzielczość dla bezprzewodowej 
prezentacji do FullHD 1080p@30fps 
  

Rozdzielczość kamery internetowej do HD 720p@30fps 

Połączenie sieciowe Ethernet RJ-45 port, 1000 Mbit/s 
  

Wbudowany dwupasmowy punkt Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a b g n 2.4/5 Ghz, 

dostępowy (tylko HHO+) 2 anteny 
  

Wi-Fi Protokół 
WPA2-PSK 

(tylko Huddle Hub One+)  
  

Szyfrowanie treści AES 128 
  

Webcam Port USB 2.0/3.0 

TV Port HDMI 
  

Zasilanie Zewnętrzny zasilacz: adapter 12V DC 
  

Wymiary (bez anten) 160 mm x 132 mm x 51 mm 
  

Waga 1080 g  
  

Obudowa Aluminium  
  

 Praca: 0°C do +40°C  
Zakres temperatury Max: 35°C przy 3000m 

 Czuwanie: -20°C do +60°C 
  

Montaż Nablatowy lub uchwyt Vesa (w zestawie wsporniki) 
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