
HD 1080p-video og 360-graders lyd møter flyttbarhet og 
rimelighet med alle alt-i-ett Logitech ConferenceCam® Connect. 
Denne videokonferanseløsningen er optimalisert for mindre 
arbeidsgrupper på 1-6 personer, tilbyr multienhetstilkopling 

og konfigureres rask og enkelt. Nå med bedriftskvalitet på 
videoen og USB og Bluetooth® høyttalertelefon, og trådløs 
skjermspeilingsprojeksjon1 er tilgjengelig i tilnærmet alle 
arbeidsområder.

Logitech ConferenceCam Connect 

ULTRA BÆRBAR  
OG ALLSIDIG
ALT-I-ETT VIDEO- 
SAMARBEID FOR 
SMÅ GRUPPER



Logitech ConferenceCam Connect

Alt-i-ett videosamarbeid for små grupper
Denne rimelige videokonferanseløsningen er optimalisert for mindre arbeidsgrupper 
på 1-6 personer, tilbyr mulitenhetstilkopling og konfigureres rask og enkelt for å bringe 
samarbeidet mellom små grupper til neste nivå.

ConferenceCam Connect tilbyr et generøst 90-graders synsfelt med digital panorering, 
mekanisk vipping, 4x digital full HD-zoom og en glasslinse med autofokus. Den mobile 
høyttalertelefonen har trådløs Bluetooth®-teknologi, Near Field Communication (NFC) 
og USB. Med sann 360-graders lyd, med en rekkevidde på 12-fot i diameter, mens 
akustisk ekko og støyelimineringsteknologi leverer livaktige samtaler.

For ultimat fleksibilitet i Anywhere Workplace, ConferenceCam Connect kjører på batteri 
eller vekselstrøm, gir flerenhets tilkoblingsevne og har sertifiseringer fra Microsoft®, 
Cisco® og Skype™ for å sikre bred basert UC-kompatibilitet.

Flerenhetstilkobling

Anywhere Offices  
Prosentandel av lyd eller nettkonferanser  
som startes fra en mobilenhet.

Avanseringer i personlige enheter gjør det nå  
mulig å koble til møter uansett hvor vi er.

*  Kilde: Wainhouse “The Evolution of Meeting Rooms” 
10/2013

90-graders synsfelt

med digital panorering/vipping  
og mekanisk vippekontroll.

360-graders lyd med en 
rekkevidde på 12 fot

Akustikken er stilt inn til å gi 
kvalitetsopplevelser, slik at 
brukerne kan høre og bli hørt  
med en rekkevidde på 3,6 meter  
i diameter.

Retningsuavhengige mikrofoner 
med hel dupleks 

Gir følelsen av å være ansikt til 
ansikt med møtedeltakerne.

HDMI-kontakt 

Koble ConferenceCam til en HD-
TV-skjerm for å trådløst streame 
innhold. ConferenceCam kobler 
automatisk til, ingen behov for å 
velge TV-innganger.

HD 1080p-video og 360-graders lyd
møter bærbarhet og rimelighet

Smarttelefoner

45%

Nettbrett

27%



Logitech ConferenceCam Connect

FUNKSJONER I SØKELYSET

Bærbart alt-i-ett-design 
Glatt alt-i-ett-design.

Perfekt for små arbeidsgrupper  
Optimalisert for team med 1-6 personer, opplev 1080p 
HD-video, 360-graders lyd, og trådløs skjermspeiling-
projisering i praktisk talt alle jobbområder – og se 
produktiviteten øke.

Se og bli sett
Fokuser automatisk på personer og gjenstander for 
sylskarp oppløsning hvor enn linsen peker.

Flerenhetstilkobling 
Koble ganske enkelt til PC alle Mac for å gjennomføre 
virkelighetstro møter i det egne kjente datamiljøet, 
eller nyt beleiligheten med den trådløse tilkoplingen 
til skjermspeiling og lydparing fra en kompatibel 
mobilenhet2.

Kommuniser med alle rundt bordet  
Med et synsfelt på 90 grader, med digital panorering, 
vipping og 4X digital Zoom i full HD, er det ideelt for 
små gruppemøter.

Hør og bli hørt 
Akustikken er stilt inn til å gi kvalitetsopplevelser, slik at 
brukerne kan høre og bli hørt med en rekkevidde på 3,6 
meter i diameter.

Samtalene er virkelighetstro og naturlige   
Akustisk ekko- og støykansellering gir følelsen av å være i 
samme rom som de du snakker med.

Enkel installering med USB plug-and-play  
Uten behov for spesiell programvare, opplæring eller 
vedlikehold. Gjennomføring av videokonferanser med 
enterprise-kvalitet har aldri vært enklere.

Oppladbart batteri 
Glem strømledningen: kjør videosamtaler/skjermspeiling 
i opptil 3 timer eller bruk høyttalertelefonen i opptil 15 
timer når batteriet er fulladet.

Trådløs skjermspeiling1 
Koble trådløst for skjermspeiling av presentasjoner, 
regneark, videoer eller Internett-innhold fra en 
mobilenhet1 til en TV-skjerm.

H.264 UVC 1.5 med Scalable Video Coding (SVC) 
Frigjør båndbredden til datamaskinen ved å legge 
videobehandlingen i kamera, resultatet er jevnere 
videostrøm i programmer som Microsoft® Lync™ 2013.

Bedriftssertifisering 
Optimalisert for Microsoft® Lync™ 2013, Cisco Jabber™, 
WebEx®-kompatibel3 og Skype™-sertifisert, gir en 
integrert opplevelse med de fleste UC-plattformer.

Near Field Communication (NFC)
Hold en mobilenhet med NFC-teknologi4 nært 
inntil basekonsollen for øyeblikkelig paring, og nyt 
høyttalertelefonlyd med profesjonell kvalitet. 

Trådløs Bluetooth®-tilkopling  
Du kan raskt og enkelt opprette en forbindelse 
mellom enhver Bluetooth®-enhet og den integrerte 
høyttalertelefonen.

Ekstern kamerakontroll  
Styr kamerafunksjonene panorering, vipp og zoom for et 
annet Logitech ConferenceCam eller Webcam C930e på 
den eksterne plasseringen.5

Dokkbar fjernkontroll 
Du kan enkelt styre kameraets panorering-, vipping-, 
zoom- og lydfunksjoner (svara/avslutt samtaler6,volum, 
demp) under møter. Fjernkontrollen dekker linsen når 
kameraet ikke brukes for ekstra personvern.

Virker med de fleste UC- og 
videokonferanseprogrammer 
Brukere kan bruke det skrivebordsvideo- 
konferanseprogrammet de ønsker.

Tilpasset for Kensington-lås 
Kensington-sikkerhetssporet tilbyr en enkel, innebygd 
sikkerhetsløsning mot tyveri.
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1  Enheter kan refere til «skjermspeiling» med forskjellige 
termer, som «Kast skjerm» og «Projiser skjermen.» Bekreft 
skjermspeilingskompatibilitet med mobilenhetens produsent.

2 Kompatibel med Android og Windows 8.1.
3  Se www.logitech.com/ciscocompatibility for siste versjon.
4  Med mobile enheter som er utstyrt med NFC-teknologi. 
5  Med Microsoft® Lync™ bruk: krever nedlasting av plug-in.
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

Grunnpakke 
Artikkelnummer: 960-001034
EAN-kode: 5099206059030
Mål:  41,9 x 14,5 x 9,1 cm
Vekt: 1,34 kg

SYSTEMKRAV

•  Windows 7 eller 8.1 

• Mac OS® X 10.7 eller nyere

Google Chromebook Version 
29.0.1547.70, plattform 4319.79.0 med

 – 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-prosessor

 – 2 GB RAM eller mer

 – Harddiskplass for registrerte videoer

 – USB 2.0-port (USB 3.0-klar)

Skjermspeiling

 – Android 4.3 eller høyere

 – Windows 8.1 eller høyere*

I ESKEN

ConferenceCam Connect-enhet, strømadapter med 
plugg, regionale plugger, USB-kabel, dokumentasjon

 GARANTI

• 2 års begrenset maskinvaregaranti

PRODUKTMÅL OG VEKT

Vekt/mål med klips
75 x 304,2 x 75 mm
766 g

Fjernkontroll
41 x 128 x 9 mm
32 g

Emballasjemål 
91 x 419 x 145 mm
1340 g

6  Med Microsoft® Lync™, Skype™ og Cisco Jabber™. 
7  Noen programvareklienter støtter HD-videosamtaler kun i 
720p – se produsentens supportsider.

KAMERA

•  Videosamtaler i full 1080p HD (opptil 1920 x 1080 
piksler) med 30 bilder per sekund7

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

•  Støtter H.264 SVC 1080p for Microsoft® Lync™ 
2013, sammen med optimaliseringer for beste 
ytelse i samtale i enkel- eller flerpartisystem HD-
video

• 90-graders synsfelt med autofokus

•  4X digital zoom i Full HD

•   Rightlight™ 2-teknologi for tømming av bilde i 
varierte lysmiljøer (selv i svakt lys)

•   Digital panorering, vipping og zoom fra 
fjernkontroll eller valgfri nedlastbar app

•  Mekanisk vipping

•  Kamera-indikatorlampe for indikering av aktiv 
strømming

HØYTTALERTELEFON

•  Integrert hel dupleks høyttalertelefon med ekko- 
og støyreduksjon

•   360-grader bredbåndslyd med en rekkevidde på 3, 
6 meter i diameter

• Bluetooth®- og NFC-aktivert

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

•  Kontroller for anropssvar/legg på, volum, demp

Mikrofoner (Tx)

 –  To retningsuavhengige mikrofoner som støtter en 
rekkevidde på 12 fot i diameter.

 –  Frekvensområde: 100Hz – 16kHz 

 –  Følsomhet: -34 dB +/-3 dB

 –  Forvrengning: <1 % ved 1 kHz ved 65 dB

Høyttalere (Rx)

 –  Frekvensområde: 140Hz – 16KHz 

 –  Følsomhet: 89 dBSPL +/-3 dB ved 1 W/0,5 M

 –  Maksimal utgangseffekt: 91,5 dBSPL ved 0,5 m

 –  Forvrengning: <5 % fra 200 Hz

FJERNKONTROLL

•  Dokkbar fjernkontroll for kamera/høyttalertelefon-
funksjoner

• Rekkevidde på 10 fot

TRÅDLØS SKJERMSPEILING OG TILKOBLING

•  Skjermspeiling2 via Wi-Fi-tilkopling til enheten

• HDMI-konnektor for TV-utgang

•   Oppladbart batteri støtter opp til 3 timer 
videokonferanse- eller skjermspeilingstid; 15 timer 
for Bluetooth-lyd 

•  Tid for oppladning av batteri (fra AC-strøm, med 
enheten inaktiv): 3 timer

•  Batteri oppladbart gjennom AC-strøm eller USB 
(ikke drevet gjennom USB)

•  6 fot løs USB-kabel for PC- eller Mac-baserte 
videokonferanser

•  Virker med de fleste UC- og videokonferanse-
programmer

• Sertifiseringer av profesjonell grad

• Kensington sikkerhetsspor

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Les mer på: 
www.logitech.com
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du  
har noen spørsmål, kan du kontakte en 
forhandler.
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