
Gör vilket rum som helst till en mötesplats
för personliga videokonferenser.

Logitech ConferenceCam CC3000e
Med den banbrytande ljud- och videokvaliteten hos Logitech ConferenceCam CC3000e omvandlas 
vilket konferensrum som helst till ett videokompatibelt samarbetsrum för personliga möten till 
ett rimligt pris. CC3000e fungerar direkt med din datormiljö och ditt UC-program och är lätt att 
distribuera. Tack vare en kristallklar verklighetstrogen kommunikation kan arbetsgrupper på 6–10 
personer hålla mer produktiva möten.

UC for Real People



Se helheten ... eller varje liten detalj

Lätt att starta.
Enkel att använda.

Dina möten ... på dina villkor

Glöm bort de uråldriga, svårhanterliga och tillverkarspecifika videokonferenssystemen som 

kostade skjortan. Nu är tiden inne för prisvärda videokonferenssystem i företagsklass med 

självständiga EK-program som både är användarvänliga och flexibla.

ConferenceCam CC3000e har en räckvidd på nästan 10 meter mellan kamera och talare 

vilket gör det möjligt att forma konferensrummet precis som du vill ha det.

Håll ett konferenssamtal med din mobila enhet.

Håll konferenssamtal med förstaklassigt ljud på din surfplatta eller på mobilen via 
Bluetooth®.  CC3000e har enBluetooth®-räckvidd som inte sträcker sig längre än ett normalt 

konferensrum. Detta för att förhindra att andra Bluetooth®-enheter från andra konferensrum 

plockar upp samtalet.

Anslut smidigt genom att koppla ihop NFC-aktiverade mobilenheter med CC3000e och 

föra ihop dem. CC3000e är av säkerhet- och bekvämlighetsskäl programmerad så att 

den endast minns den senaste mobila enhet som den kopplats ihop med, oavsett om 

användaren anslutit med Bluetooth® eller NFC.

Mötesdeltagarna tar helt enkelt med sig sina bärbara 

enheter (pc, Mac eller tunn klient) till mötesrummet och 

ansluter sedan till ConferenceCam via datorns USB-

sladd för att starta ett videokonferenssamtal med valfritt 

skrivbordsprogram för videokonferens.

Det är enkelt att hantera samtalsmekaniken. Alla funktioner 

styrs via en baskonsol eller en fjärrkontroll som kan dockas i 

konsolen när den inte används.

Med 90 graders vidvinkel och supersmidiga panorerings- och vinklingskontroller får du 
möjlighet se samtliga deltagare i rummet.

Fäst på vägg

Placerad på bord eller list

Använd den förlustfria 10x-zoomen för att få knivskarpa närbilder på whiteboardinnehåll 
eller mindre föremål. Du kan zooma in på varje liten detalj med oöverträfflig upplösning 
och skärpa.

DATAPUNKT FÖR VIDEOKONFERENS

Enligt Frost & Sullivan pågår det mellan 60–70 miljoner 

fysiska möten runt om i världen varje dag varav ungefär fem 

procent använder sig av videokonferensteknik. 

Detta beror troligtvis på för höga kostnader, svårhanterliga 

och inkompatibla system samt varierande kvalitet på själva 

videokommunikationen. Med Logitech ConferenceCam 

CC3000e kan alla få ta del av ett högkvalitativt och komplett 

videokonferenssystem som både är användarvänligt och 

prisvärt.
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Placerad i ögonhöjd



Riktningsoberoende mikrofoner med full duplex

Med ett lika klart ljud som om samtalet utspelade sig i 
samma rum kan konferensdeltagare samtala med varandra 
inom ett diameteravstånd på sex meter.

Akustisk ekosläckningsfunktion och 
brusreducering

Optimerad för att du ska kunna lyssna och prata även i 
bullriga miljöer.

Bredbandsljud som stöder ljudlägen i både 
stereo och mono

Äkta bredbandsljud som låter bägge parter uppleva 
verklighetstrogen kommunikation under samtalet.

Snabbknappar

Ger perfekt respons vid svara/avsluta samtal2, volym, 
avstängning av ljud och övriga funktioner utan att sända 
hörbart brus via ljudsökvägen.

LCD-skärmar, nummerpresentation och övrig 
information

Samtalsrelaterad information3 (nummerpresentation, 
samtalstid) och indikatorer för högtalartelefon och kamera 
(volymreglage m.m.) på LCD-skärmen.

Dockningsbar fjärrkontroll

Styr kamerafunktioner som panorering, lutning, zoom, 
volymreglering och svara/lägga på2 via baskonsolen eller 
en fjärrkontroll som kan dockas i konsolen när den inte 
används.

Anslutning och användning

Kompatibel med Mac och pc, inklusive tunna 
klienter

Anställda kan hålla verklighetstrogna möten i välbekanta 
datormiljöer genom att enkelt ansluta sina bärbar datorer.

Video-/ljudanslutning med USB och Bluetooth®-
ljudanslutning med NFC-koppling (Near Field 
Communication)4

Installera en bärbar dator eller tunn klient smidigt via 
USB-anslutning eller anslut via en Bluetooth®-enhet för 
professionella ljudsamtal. Koppla enkelt ihop NFC-
aktiverade mobilenheter med CC3000e genom att föra 
ihop dem.

Optimerad för Microsoft® Lync™, Cisco®-
kompatibel5 (med Jabber® och Webex®),  
Skype™-certifierad och integrerad med Vidyo®

Bred programkompatibilitet som garanterar integration 
med de flesta EK-plattformar i företagsklass.

Kameraförval

Anpassat förval som återställer kameran till önskad 
visningsposition vid aktivering.

Visuell indikator för samtalsstatus

Inbyggda indikatorlampor ger en visuell signal och 
samtalsstatus genom att blinka.

Kensington®-säkerhetsskåra

Både kamera och högtalartelefon är utrustade med 
Kensington-säkerhetsskåror så att utrustningen kan 
skyddas med stöldlås.

Video Ljud och reglage

Logitech ConferenceCam CC3000e

Videokvalitet i HD-format (1080p) vid  
30 bildrutor per sekund

Återger verklighetstrogen HD-videokvalitet under 
konferenssamtal, så att ansiktsuttryck, icke-verbala signaler 
och gester kan ses tydligt

H.264 med skalbar videokodning (SVC) 
och UVC 1.5-kamerateknik

Frigör datorns bandbredd genom att videon bearbetas 
i kameran. Bearbetningen anpassas dynamiskt efter 
den tillgängliga bitströmmen. Resultatet blir en jämnare 
videoström i program som Microsoft® Lync™ 2013.

90 graders bildvinkel med mekanisk 
260 graders panorering och 130 graders vinkling

Med en generös vidvinkel och smidiga panorerings- och 
vinklingskontroller blir det enkelt att samarbeta med 
samtliga deltagare i rummet.

10x förlustfri zoom

Zooma in och få närbilder på whiteboardinnehåll eller 
mindre föremål med oöverträfflig skärpa.

ZEISS®-glasobjektiv med autofokus

En högprecisionslins som automatiskt fokuserar på 
personer och föremål och återger en knivskarp upplösning 
vart den än pekar.

Fjärrstyrda kamerainställningar

Styr panorerings-, lutnings-, och zoomfunktioner på en 
annan fjärransluten Logitech ConferenceCam.1

Kamera

•  Smidig motorstyrd panorering, vinkling och zoomning  
styrd med fjärrkontroll eller konsol

•  260 graders panorering, 130 graders vinkling
•  10x förlustfri zoom
•  90 graders bildvinkel
•  Full HD 1080p (30 bildrutor per sekund) med inbyggt 

UVC 1.5  
 och H.264 SVC

•  Knapp för kameraförval
•  Fjärrstyrd kontroll (PTZ) för ConferenceCam-produkter
•  ZEISS® Optik med autofokus
•  Kensington®-säkerhetsskåra
•  Indikatorlampa vid direktuppspelning av video
•  Standardstativfäste

Högtalartelefon

•  Indikatorlampor för direktuppspelning på högtalartelefon, 
avstängning av ljud, samtalsparkering och  
Bluetooth®-koppling

•  Mikrofoner (Tx)
•  Två riktningsoberoende mikrofoner med stöd för  

en aktionsradie på sex meters diameter
•   Frekvensåtergivning: 100 Hz–7,75 KHz
•   Känslighet: -28 dB +/-3 dB
•   Distorsion: < 1 % @ 65 dB vid 1 kHz
•  Högtalare (Rx)
•   Frekvensåtergivning: 120 Hz–10 KHz
•   Känslighet: 83 dB SPL +/-3 dB vid 1 W/1 M
•   Maxnivå för utsignal: 95 dB SPL
•   Distorsion: < 5 % från 200 Hz
•  Kensington®-säkerhetsskåra

Fjärrkontroll

•  Dockningsbar fjärrkontroll för alla tillgängliga funktioner
•  Fjärrkontroll med 3 m räckvidd

Hubb/Sladdar

•  Central fästbar anslutningshubb för alla komponenter
•  Inkluderar fästanordning för montering under bord
•  Två sladdar på 4,9 meter för anslutning mellan hubb och 

kamera/högtalartelefon
•  USB-sladd på 3 meter för anslutning till pc/Mac
•  Nätadapter

Kompatibilitet och verktyg

•  USB 2.0-kompatibel
•  UVC-kompatibel video och ljud för bred 

programkompatibilitet
•  Optimerad för Microsoft® Lync™, Cisco®-kompatibel5 och 

Skype™-certifierad, integrerad med Vidyo®

•  Nedladdningsbart diagnostikverktyg
•  Fältuppgraderbart inbyggt programvaruverktyg
•  Nedladdningsbara plugin-program för avancerat 

funktionsstöd

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



1 Med Microsoft® Lync™ och Vidyo-distributioner; nedladdat plugin-program krävs för Lync.

2 Med Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™ och Vidyo-distributioner

3 Med Microsoft® Lync™, Skype™, Cisco Jabber™-distributioner

4  Med NFC-aktiverade mobilenheter

5  Senaste versionen finns på www.logitech.com/ciscocompatibility
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Logitech ConferenceCam CC3000e

Pris:  SEK 7.499
Artikelnr:  960-000983

Primärt pake
EAN-kod:  5099206049208
Mått:  50 x 31 x 15 cm
Vikt:  3,42 kg

Kamera

130 x 130 x 150 mm
590 g

Högtalartelefon

240 x 240 x 68 mm
810 g

Hubb

95 x 74 x 34 mm
50 g

Fjärrkontroll

50 x 120 x 9,8 mm
48 g

Vägg/bordfäste

210 x 120 x 99 mm
255 g

Högtalartelefon, kamera, fjärrkontroll, 
hubb, vägg/bordfäste, två sladdar (40 
cm) för högtalartelefon/hubb och kamera/
hubbanslutning, USB-sladd för hubb/pc-
anslutning, fästanordning för hubb, nätadapter, 
snabbstartsguide

Två års begränsad maskinvarugaranti

PRODUKTSPECIFIKATIONER PRODUKTMÅTT + VIKT I FÖRPACKNINGEN

GARANTI


