
Logitech PTZ Pro Camera on ensiluokkainen täysteräväpiirtoinen 
(1080p) USB-videokamera, jossa on panorointi-, kallistus- 
ja zoomaustoiminnot (PTZ). Se soveltuu kokoustiloihin, 
opetuskäyttöön, terveydenhuoltoalalle ja muihin ammattimaista 
videota edellyttäviin työtilanteisiin.

PTZ-kamerassa on laaja 90 asteen kuva-ala, kymmenkertainen 
häviötön täysteräväpiirtozoomaus, ZEISS-optiikka ja 
automaattinen tarkennus, tasainen mekaaninen 260 asteen 
panorointi ja 130 asteen kallistus, H.264 UVC 1.5 -koodaus 
ja skaalautuva videokoodaus (SVC), kaukosäädin, etäpään 
kameran hallinta1 sekä useita esiasetettuja säätöjä ja kameran 

kiinnitysvaihtoehtoja kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaa 
asentamista varten.

Käyttöönotto käy hujauksessa, sillä yhteys muodostetaan 
yhdellä USB-johdolla laitteeseen ja se toimii ilman asennettavia 
ohjelmistoja: se on plug-and-playn helppoutta! Alan johtavat 
sertifioinnit takaavat integroidun käyttökokemuksen useimpien 
ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen keskitetyn viestinnän 
sovellusten kanssa: laitteella on Skype for Business -sertifiointi, 
Optimized for Lync -hyväksyntä, Skype®-sertifiointi sekä Cisco 
Jabber®- ja WebEx®-yhteensopivuus.2
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1  Skype for Business -asennusten kanssa;  
edellyttää lisäosan lataamista.

2  Tarkista uusin versio osoitteesta  
www.logitech.com/ciscocompatibility.

Lisätietoja on osoitteessa:  
www.logitech.com
Jos haluat tehdä tilauksen tai esittää 
lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valitsemaasi 
jälleenmyyjään.
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Kamera, kaukosäädin, 3 metrin (10 jalan) USB-johto, 
jonka voi liittää verkkolaitteeseen, verkkolaite ja 
alueelliset pistokkeet, kiinnike, pikaopas, takuukortti

TAKUU

• Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

SERTIFIOINNIT

Skype for Business -sertifiointi, Optimized for Lync 
-hyväksyntä, Skype®-sertifiointi, Cisco Jabber®- ja 
WebEx®-yhteensopivuus2, Windows®, Mac®, ZEISS®

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

•   Windows® 7 tai Windows® 8.1 tai sitä uudempi 
versio

•  Mac OS X 10.7 tai uudempi versio

•   Google Chromebookin versio 29.0.1547.70, 
järjestelmä 4319.79.0, jossa:

 – 2,4 GHz:n Intel® Core 2 Duo -suoritin

 – vähintään 2 Gt RAM-muistia

 – kiintolevytilaa taltioiduille videoille

 – USB 2.0 -portti (USB 3.0 -yhteensopivuus)

•   Tarkista ohjelmiston valmistajalta 
täysteräväpiirtokuvan tukemisen 
järjestelmävaatimukset.

TEKNISET TIEDOT

KAMERA

•   1080p-tarkkuuden teräväpiirtovideolaatua  
30 kuvan sekuntinopeudella

•   H.264- ja UVC 1.5 -tekniikka sekä skaalautuva 
videokoodaus

•  90 asteen kuva-ala

•   Kaukosäätimestä hallittavat moottoroitu  
260 asteen panorointi, 130 asteen 
kallistus ja kymmenkertainen häviötön 
täysteräväpiirtozoomaus

•   Kolme kameraan esimääritettyä asentoa ja 
aloitusasentopainike

•   ConferenceCam-tuotteissa etäpään kameran 
panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen hallinta 
käytettäessä tuettuja sovelluksia

•  ZEISS®-optiikka ja automaattitarkennus

•  Kensington-lukon paikka

•  Videolähetyksen merkkivalo

•  Vakiomallinen kolmijalan kiinnitys

•  Kameran kiinnike, pöytä- tai seinäkiinnitys

KAUKOSÄÄDIN

• 3 metrin (10 jalan) kantama

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kamera
130 x 130 x 150 mm
590 g

Kaukosäädin 
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

OMINAISUUDET HYÖDYT

Ensiluokkainen, teräväpiirtoinen, panoroiva, 
kallistuva ja zoomaava videokamera 
ammattilaisten väliseen videoyhteistyöhön

1080p:n teräväpiirtovideolaatu 30 kuvan 
sekuntinopeudella

H.264- ja UVC 1.5 -tekniikka sekä skaalautuva 
videokoodaus

90 asteen kuva-ala, mekaaninen 260 asteen 
panorointi ja 130 asteen kallistus

Kymmenkertainen häviötön 
täysteräväpiirtozoomi

plug-and-play-USB-liitäntä 

kolme valmiiksi säädettyä esimääritysasentoa

Laite soveltuu erikokoisiin neuvottelutiloihin, opetusympäristöihin, suuriin tapahtumiin ja muihin ammattilaisten 
videonkäyttötilanteisiin. 

Kamera tuottaa upean tarkan kuvan, erinomaisen värien vastaavuuden ja uskomattoman optisen tarkkuuden. 

Kehittynyt kameratekniikka vapauttaa kaistanleveyttä, kun videonkäsittely suoritetaan PTZ-kamerassa, ja saat 
tasaisen videokuvan Skype for Business -sovellukseen ja muihin ohjelmiin.

Runsas laajakuva-ala ja tyynen tasainen panoroinnin ja kallistuksen ohjaus edistävät yhteistyötä takaamalla, 
että jokainen kameran kuva-alassa olija näkyy helposti.

Tarkastele keskustelukumppaneita, kuvassa näkyviä esineitä, valkotaulun sisältöä tai muita yksityiskohtia 
zoomaamalla kauemmas tai aivan lähelle.

Yritystasoisten videoneuvottelujen järjestäminen on helpompaa kuin koskaan, sillä erityisiä ohjelmia, koulutusta 
tai ylläpitoa ei tarvita.

Voit valita kolmesta esimääritetystä kameranäkymän asemasta ja palata haluamaasi esimääritykseen yhdellä 
kaukosäätimen painalluksella.


