
Logitech PTZ Pro Camera er et premium, usb-aktivert, HD 
1080p PTZ-videokamera for bruk innen konferanser, utdanning, 
helsevesener og andre profesjonelle arbeidsplasser som bruker 
video.

PTZ-kameraet har en bred, 90-graders synsvinkel, 10X tapsfri full 
HD-zoom, ZEISS-optikk med autofokus, jevn mekanisk 260-grader 
panorering og 130-graders vipping, H.264 UVC 1.5 med Scalable 
Video Coding (SVC), fjernkontroll, ekstern kamerakontroll1 pluss 

flere forhåndsinnstillinger og alternativer for kameramontering 
for tilpasset installering.

Installeringen er svært enkel, med plug-and-play og én enkelt 
kabel-til-vert-tilkobling med usb. Ledende bedriftssertifikater –  
Sertifisert for Skype for Business, Optimalisert for Lync, Skype®-
sertifisert, Cisco Jabber®- og WebEx®-kompatible2 – sørger for 
en integrert opplevelse med de fleste UC-programmer med 
bedriftsgrad.
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1  Bruk av Skype for Business krever nedlasting av 
programtillegg

2  Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste 
versjonen

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

Artikkelnummer:960-001022
EAN-kode:5099206057197

I ESKEN

Kamera, fjernkontroll, 10 fots usb-kabel med 
strømadaptertilkobling, strømadapter med regionale 
støpsel, montering, hurtigveiledning, garantikort

GARANTI

• 2 års begrenset maskinvaregaranti

SERTIFISERINGER

Sertifisert for Skype for Business, Optimalisert for 
Lync, Skype®-sertifisert, Cisco Jabber®- og WebEx®-
kompatible2, Windows®, Mac®, ZEISS®

SYSTEMKRAV

•  Windows® 7, Windows® 8.1 og nyere

•  Mac OS X 10.7 og nyere

•  Google Chromebook versjon 29.0.1547.70, 
plattform 4319.79.0 med:

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

 – 2 GB RAM eller mer

 – Ledig harddiskplass for videoopptak

 – Usb 2.0-port (laget for usb 3.0)

•   Kontroller med leverandøren av programvaren for 
systemkrav for full HD-støtte

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KAMERA

•  1080p HD-video med kvalitet på 30 bilder  
per sekund

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

•  90-graders synsfelt

•   Motorisert 260-graders panorering, 130-graders 
vipping og full HD 10X tapsfri zoom kontrollert med 
fjernkontrollen

•   3 forhåndsinnstilte kameraposisjoner + knapp for 
hjemmeposisjon

•   PTZ eksterne kamerakontroller for ConferenceCam-
produkter i støttede programmer

• ZEISS®-optikk med autofokus

•  Kensington sikkerhetsspor

• Indikatorlampe for bildeoverføring

• Standard stativspor

•  Kameramontering, bord eller vegg

FJERNKONTROLL

• Rekkevidde på 10 fot

PRODUKTMÅL OG VEKT

Kamera
130 x 130 x 150 mm
590 g

Fjernkontroll 
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

FUNKSJONER UTBYTTE

Premium HD PTZ-videokamera for profesjonelt 
videosamarbeid

1080p HD-videokvalitet med 30 bilder per sekund

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

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

10x tapsfri full HD-zoom

Plug-and-play med usb 

3 tilgjengelige forhåndsinnstillinger

Ideelt for konferanserom av alle størrelser, treningsmiljøer, store arrangementer og annen profesjonell bruk av 
video.

Gir fantastisk skarp bildeoppløsning, enestående fargereproduksjon, og unik optisk nøyaktighet.

Avansert kamerateknologi frigjør båndbredden ved å legge videobehandlingen i PTZ-kameraet, som resulterer i 
en jevnere videostrøm i programmer som Skype for Business.

Den brede synsvinkelen og myke panorering- og vippekontroller forbedrer samarbeidet ved å gjøre det enklere å 
se alle i kameraets synsvinkel.

Zoom ut eller helt inn i nærbilder for å se personer, objekter, whiteboard-innhold og andre detaljer.

Uten behov for spesiell programvare, opplæring eller vedlikehold, har igangsetting av videokonferanser med 
enterprise-kvalitet aldri vært enklere.

Velg opptil tre forhåndsinnstilte plasseringer for kameravisning og gå tilbake til hvilken som helst av dem med å 
trykke på en knapp på fjernkontrollen.


