
Logitechs PTZ Pro Camera er et PTZ-videokamera med HD i 1080p 
og med USB-tilslutning som kan bruges i mødelokaler og andre 
erhvervsmæssige arbejdslokaler inden for f.eks. uddannelse og 
sundhedspleje.

PTZ-kameraet har et synsfelt på 90 grader, 10 x zoom uden 
tab i fuld HD, ZEISS-objektiv med autofokus, jævn mekanisk 
260-graders panorering og 130-graders vipning, H.264 UVC 
1.5 med skalerbar videoindkodning (SVC), fjernbetjening, 

fjernstyring1 af kamera samt flere forudindstillinger og 
kameramonteringsmuligheder til brugerdefineret installation.

Installationen går hurtigt på grund af den enkle Plug and Play-
teknologi og fordi der er én enkelt kabel-til-vært-tilslutning. De 
førende erhvervscertificeringer – certificeret til Skype for Business, 
optimeret til brug med Lync, Skype®-certificeret, Cisco Jabber®- 
og WebEx®-kompatibel2 – sikrer en integreret løsning med det 
meste erhvervsudstyr til samlet kommunikation.
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MED USB-TILSLUTNING SOM 
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1  I forbindelse med Skype for Business-installationer skal der 
hentes et ekstramodul

2  På www.logitech.com/ciscocompatibility kan du finde den 
nyeste version
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnummer: 960-001022
EAN-kode: 5099206057197

KASSEN INDEHOLDER

Kamera, fjernbetjening, USB-kabel på tre meter 
med stik til strømadapter, strømadapter med 
områdespecifikke stik, montering, vejledning, 
garantikort

GARANTI

• 2 års begrænset hardwaregaranti

CERTIFICERINGER

Certificeret til Skype for Business, optimeret til brug 
med Lync, Skype®-certificeret, Cisco Jabber®- og 
WebEx®-kompatibel2, Windows®, Mac®, ZEISS®

SYSTEMKRAV

•  Windows® 7, Windows® 8.1 og nyere

•  Mac OS X 10.7 og nyere

•  Version 29.0.1547.70 af Google Chromebook, 
platform 4319.79.0 med:

 – Intel® Core 2 Duo-processor på 2,4 GHz

 – 2 GB RAM eller mere

 – Ledig harddiskplads til optagelse af videoklip

 – USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)

•   For at sikre understøttelse af fuld HD skal du 
kontakte softwareleverandøren angående 
systemkravene

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

KAMERA

•   HD-videokvalitet på 1080p med 30 billeder  
pr. sekund

•   H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning 
(SVC)

•  90-graders synsfelt

•   Motoriseret 260-graders panorering, 130-graders 
vipning og 10 x HD-zoom uden tab, som du 
kontrollerer via fjernebetjeningen

•   3 forudindstillinger for kameraet + knap til 
startposition

•   PTZ-fjernstyring af ConferenceCam-produkter i 
understøttede apps

• ZEISS®-objektiv med autofokus

•  Kensington-lås

•  Indikator der bekræfter videofunktionen

•  Standardgevind til stativ

•  Kameramontering, bord eller væg

FJERNBETJENING

• 3 meters rækkevidde

PRODUKTMÅL OG VÆGT

Kamera
130 x 130 x 150 mm
590 g

Fjernbetjening 
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

SPECIFIKATIONER FORDELE

Førsteklasses PTZ-videokamera i HD til 
professionelt samarbejde via videoforbindelse

HD-videokvalitet på 1080p med 30 billeder  
pr. sekund

H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning 
(SVC)

Synsfelt på 90 grader med 260-graders mekanisk 
panorering og 130-graders vipning

10 x zoom uden tab

Plug and Play via USB 

3 kameraforudindstillinger

Ideelt til mødelokaler i alle størrelser, uddannelsesmiljøer, store begivenheder og andre situationer, hvor der skal 
bruges professionelt videoudstyr.

 Leverer knivskarp billedopløsning, fremragende farvegengivelse og en utrolig optisk nøjagtighed. 

Den avancerede kamerateknologi frigør båndbredde ved at behandle videobillederne inden i PTZ-kameraet 
hvilket giver jævn videostreaming i programmer som Skype for Business.

Det særdeles brede synsfelt og kontrolknapperne til silkeblød panorering og vipning gør det nemt at se alle inden 
for kameraets synsfelt hvilket forbedrer samarbejdet.

Zoom ud, eller stil skarpt ind så du tydeligt kan se folk, objekter, indhold på whiteboards samt andre detaljer.

Det har aldrig været nemmere at afholde videokonferencer i professionel kvalitet fordi der ikke er behov for 
særlig software, oplæring eller vedligeholdelse.

Du kan vælge mellem tre forudindstillinger for kameraets synsfelt og skifte mellem dem ved et enkelt tryk på en 
knap på fjernbetjeningen.


