
Gjør ethvert møterom om til et rom
for personlige videokonferanser.

Logitech ConferenceCam CC3000e
Logitech ConferenceCam CC3000e kombinerer banebrytende prisgunstighet og profesjonell lyd 
og video, for å gjøre ethvert møterom til et videoaktivert samarbeidsrom. Ved å bruke ditt kjente 
datamiljø og UC-program, er CC3000e enkel å installere og distribuere. Arbeidsgrupper på 6–10 
personer kan nå oppleve produktivitetsfordelene ved krystallklar kommunikasjon, ansikt til ansikt.

UC for Real People



Se helheten, eller hver minste detalj

Enkelt å distribuere.
Lett å bruke.

Ditt møterom, slik du vil ha det

Tiden med proprietære, komplekse og dyre videokonferansesystemer er en saga blott. 

Velkommen til den nye æraen innen videokonferanser for bedrifter, definert av uavhengighet 

til UC-programmer, brukervennlighet, prisgunstighet ... og fleksibilitet.

Med ConferenceCam CC3000e får du fleksibiliteten til å konfigurere et møterom slik du vil 

ha det, med opptil 9 meters rekkevidde mellom kamera og høyttaler.

Foreta konferansesamtaler fra mobilenheten.

Foreta konferansesamtaler som låter profesjonelt, ved hjelp av et nettbrett eller en 

mobiltelefon, via Bluetooth®.  CC3000e har en Bluetooth®-rekkevidde på samme størrelse 

som et vanlig møterom, for å unngå utilsiktet lyd fra Bluetooth®-høyttalere på kontoret eller i 

andre møterom.

Du kan kople til enda enklere. Opprett forbindelse mellom NFC-aktiverte mobilenheter og 

CC3000e, ved å holde dem mot hverandre. Uansett om brukeren kopler til med Bluetooth® 

eller NFC, er CC3000e programmert til å huske kun den siste mobilenheten som ble koplet 

til, for trygghet og bekvemmelighet.

Når det er møtetid, kan brukere ta med seg pc, Mac 

eller tynnklient til møterommet, kople usb-kabelen for 

ConferenceCam til maskinen og starte en konferansesamtale 

med video, via videokonferanseprogrammet de selv ønsker 

å bruke.

Det er enkelt å kontrollere mekanikken i samtalen. Alle 

funksjoner kan styres på grunnkonsollen, eller med 

fjernkontrollen som du kan dokke i konsollen når den ikke er 

i bruk.

Bred visningsvinkel på 90 grader og jevne kontroller for panorering og vipping, gjør det 
enkelt å se alle som er i rommet.

Montert på vegg

Stående på bord eller hylle

Med 10 x zoom uten tap, kan du zoome inn på hver detalj med enestående oppløsning og 
klarhet, slik at du får knivskarpe nærbilder av tavleinnhold eller små objekter.

DATAPUNKT FOR VIDEOKONFERANSER

Frost & Sullivan mener at det finnes 60–70 millioner fysiske 

konferanserom på verdensbasis, men at bare omtrent 5 % av 

disse har mulighet for videokonferanser. 

Kostnad, interoperabilitet, kompleksitet og kvalitet for 

videokommunikasjon er nøkkelfaktorer som kan forklare 

hvorfor. Logitech ConferenceCam CC3000e bryter 

barrierene med banebrytende gjennombrudd innen 

prisgunstighet, kvalitet, interoperabilitet, brukervennlighet og 

alt-i-ett-utforming.
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Hevet til øyenhøyde



Retningsuavhengige mikrofoner med hel dupleks

Konferansedeltakere kan konversere klart og tydelig 
innenfor en radius på 6 meter fra basen, noe som gir 
følelsen av å være samme rom.

Akustisk ekkokansellering og støyreduksjon

Optimalisert for at du skal kunne høre og bli hørt, selv i 
støyende miljøer.

Lyd med bred frekvensrespons, med støtte for 
stereo- eller monomodus

Ekte, bred frekvensrespons, som gjør at begge 
partene i samtalen kan nyte godt av en virkelighetstro 
kommunikasjonsopplevelse.

Berøringskontroller

Gir utmerket respons for svar/avslutt anrop2, volum, demp 
og andre funksjoner, uten å overføre hørbar lyd gjennom 
lydbanen.

Lcd-skjerm viser hvem som ringer, samt annen 
informasjon

Vis anropsrelatert informasjon3 (hvem som ringer, varighet, 
osv.) og funksjonsindikatorer for kamera/høyttalertelefon 
(volumkontroll, osv.) på lcd-skjermen.

Dokkbar fjernkontroll

Styr funksjoner som kamerapanorering, -vipping og -zoom, 
volum opp/ned og svar/avslutt samtale2, på grunnkonsollen 
eller med fjernkontrollen som du kan dokke i konsollen når 
den ikke er i bruk.

Tilkopling og bruk

Kompatibel med Mac og pc, inkludert 
tynnklienter

Ansatte kan enkelt kople til en bærbar datamaskin for å 
utføre virkelighetstro møter i sitt eget datamiljø.

Usb-tilkopling for video/lyd og  
Bluetooth®-forbindelse for lyd med  
NFC-tilkopling (Near Field Communication)4

Enkel tilkopling via usb gjør det enkelt å konfigurere med 
en bærbar datamaskin eller en tynnklient, eller kople til en 
Bluetooth®-enhet for profesjonelle samtaler. Du kan enkelt 
opprette forbindelse mellom NFC-aktiverte mobilenheter 
og CC3000e, ved å holde dem mot hverandre.

Optimalisert for Microsoft® Lync™, Cisco®-
kompatibel5 (med Jabber® og Webex®),  
Skype™-sertifisert, integrert med Vidyo®

Bred programkompatibilitet sikrer en integrert opplevelse 
med de fleste UC-plattformer beregnet på forretningslivet.

Forhåndsinnstilling for kamera

Brukerdefinert forhåndsinnstilling stiller kameraet tilbake til 
foretrukket visningsposisjon når du slår det på.

Visuell statusindikator for samtaler

Innebygde indikatorlamper blinker for å gi synlige varsler 
og samtalestatus.

Kensington-sikkerhetsspor

Både kamera og høyttalertelefon er utstyrt med 
Kensington-sikkerhetsspor, slik at du kan sikre utstyret med 
anti-tyverisikring.

Video Lyd og kontroller

Logitech ConferenceCam CC3000e

1080p HD med 30 bilder per sekund

Bringer naturtro HD-video til konferansesamtaler og gjør 
det mulig å se uttrykk, ikke-verbale signaler og bevegelser 
tydelig

H.264 med SVC (Scalable Video Coding) 
og UVC 1.5 kamerateknologi

Frigjør båndbredde på datamaskinen ved å foreta 
videobehandlingen i kameraet, som justerer dynamisk 
til den tilgjengelige bitstrømmen. Resultatet er jevnere 
videostrøm i programmer som Microsoft® Lync™ 2013.

90-graders synsfelt med 260-graders mekanisk 
panorering og 130-graders mekanisk vipping

Den brede visningsvinkelen og jevne kontroller for 
panorering og vipping, forbedrer samarbeidet ved å gjøre 
det enkelt å se alle som er i rommet.

10 x zoom uten tap

Zoom inn på objekter og tavleinnhold med enestående 
detaljer og klarhet.

ZEISS®-glassobjektiv med autofokus

Det presise objektivet fokuserer automatisk på personer og 
objekter, slik at du får knivskarp oppløsning, uansett hvor 
linsen peker.

Ekstern kamerakontroll

Styr kamerafunksjonene panorering, vipp og zoom for 
et annet Logitech ConferenceCam på den eksterne 
plasseringen.1

Kamera

•  Jevn motorisert panorering, vipping og zoom,  
kontrolleres fra fjernkontrollen eller konsollen

•  260 graders panorering, 130 graders vipping
•  10 x zoom uten tap
•  90 graders synsvinkel
•  Full HD 1080p ved 30 bilder per sekund med innebygd 

UVC 1.5  
og H.264 SVC

•  Knapp for forhåndsinnstilling av kamera
•  Ekstern styring (PTZ) av ConferenceCam-produkter
•  ZEISS®-optikk med autofokus
•  Kensington-sikkerhetsspor
•  Indikatorlampe for bildeoverføring
•  Standard stativspor

Høyttalertelefon

•  Indikatorlamper for høyttalertelefon-streaming,  
demp, vent og Bluetooth®-forbindelse

•  Mikrofoner (Tx)
•  To retningsuavhengige mikrofoner med en rekkevidde  

på 6 meter
•  Frekvensområde: 100 Hz–7,75 kHz
•  Følsomhet: -28 dB +/-3 dB
•  Forvrengning: <1 % ved 1 kHz ved 65 dB
•  Høyttalere: (Rx)
•  Frekvensområde: 120 Hz–10 kHz
•  Følsomhet: 83 dB SPL +/- 3 dB ved 1 W / 1 M
•  Maksimalt utgangsnivå: 95 dB SPL
•  Forvrengning: <5 % fra 200 Hz
•  Kensington-sikkerhetsspor

Fjernkontroll

•  Dokkbar fjernkontroll for alle tilgjengelige funksjoner
•  Fjernkontroll med rekkevidde på 3 meter

Hub/kabler

•  Sentral hub som kan monteres på veggen, for tilkopling 
til alle komponentene

•  Klebemiddelløsning for montering under bord, medfølger
•  To kabler på 4,8 meter for tilkopling mellom hub og 

kamera/høyttalertelefon
•  Én usb-kabel på 3 meter for tilkopling til pc/Mac
•  Nettadapter

Overholdelse og verktøy

•  Usb 2.0-kompatibel
•  UVC-kompatibel video og lyd for bred 

programkompatibilitet
•  Optimalisert for Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel5 og 

Skype™-sertifisert, integrert med Vidyo®

•  Nedlastbart diagnoseverktøy
•  Verktøy for oppgradering av fastvare på stedet
•  Nedlastbare plugin-moduler for støtte for avansert 

funksjoner i programmer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER



1 Med distribuering av Microsoft® Lync™ og Vidyo. Lync krever nedlasting av plugin-modul.

2 Med distribuering av Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™ og Vidyo

3 Med distribuering av Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™

4 Med NFC-aktiverte mobilenheter

5 Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste versjonen.
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Les mer på: www.logitech.com/CC3000e
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har  

noen spørsmål, kan du kontakte en forhandler.

Logitech ConferenceCam CC3000e

Pris:  NOK 6.999
Artikkelnummer:  960-000983

Grunnpakke
EAN-kode:  5099206049208
Dimensjoner:  50 x 31 x 15 cm
Vekt:  3,42 kg

Kamera

130 x 130 x 150 mm
590 g

Høyttalertelefon

240 x 240 x 68 mm
810 g

Hub

95 x 74 x 34 mm
50 g

Fjernkontroll

50 x 120 x 9,8 mm
48 g

Vegg/bordstativ

210 x 120 x 99 mm
255 g

Høyttalertelefon, kamera, fjernkontroll, 
hub med strømforsyning, vegg/bordstativ, 
to kabler på 4,8 m for tilkopling mellom 
hub og høyttalertelefon/kamera, usb-
kabel for tilkopling mellom hub og pc, 
klebemiddelløsning for montering av hub, 
strømadapter, hurtigstartveiledning
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