
Logitech PTZ Pro Camera är en förstklassig USB-ansluten HD 
1080p PTZ-videokamera som kan användas i konferensrum, 
utbildningslokaler, inom sjuk- och hälsovård samt i andra 
yrkesmässiga sammanhang.

PTZ-kameran har hela 90 graders bildvinkel, förlustfri 10x Full HD-
zoom, ZEISS-optik med autofokus, ryckfri mekanisk 260 graders 
panorering och 130 graders vinkling, H.264 UVC 1.5 med skalbar 
videokodning eller SVC (Scalable Video Coding), fjärrkontroll, 

fjärrstyrda kamerainställningar1 plus ett flertal förinställningar 
och kameramonteringsalternativ för anpassad installation.

Installationen går på ett kick med USB och en enda 
kabelanslutning. Certifieringar från ledande företag – certifierad 
för Skype for Business, optimerad för Lync, Skype®-certifierad, 
Cisco Jabber®- och WebEx®-kompatibel2 – säkerställer en 
integrerad upplevelse med de flesta företagsprogram för enhetlig 
kommunikation.
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1  Med Skype for Business-distributioner; nedladdat  
plugin-program krävs

2  Senaste versionen finns på www.logitech.com/
ciscocompatibility

Mer information finns här: 
www.logitech.com
Kontakta önskad återförsäljare för att lägga 
en beställning eller om du har ytterligare 
frågor.

Publicerad januari 2016

© 2016 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och 
andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara 
registrerade varumärken. 

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech 
påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan 
förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och 
funktionsinformationen häri kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Artikelnr: 960-001022
EAN-kod: 5099206057197

I FÖRPACKNINGEN

Kamera, fjärrkontroll, tre meters USB-sladd med 
anslutning till nätadapter, nätadapter med regionala 
kontakter, fäste, snabbstartsguide, garantikort

GARANTI

• Två års begränsad maskinvarugaranti

TYPGODKÄNNANDEN

Certifierad för Skype for Business, optimerad för Lync, 
Skype®-certifierad, Cisco Jabber®- och WebEx®-
kompatibel2, Windows®, Mac®, ZEISS®

SYSTEMKRAV

•  Windows® 7, Windows® 8.1 eller senare

•  Mac OS X 10.7 eller senare

•  Google Chromebook, version 29.0.1547.70, 
plattform 4319.79.0 med:

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

 – Minst 2 GB RAM-minne

 – Hårddiskutrymme för inspelade videor

 – USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)

•   Kontrollera systemkraven hos program-
varuleverantören angående stöd för Full HD 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

KAMERA

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

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

•  90 graders bildvinkel

•   Motoriserad 260 graders panorering, 130 graders 
vinkling och förlustfri 10x Full HD-zoom som styrs 
från en fjärrkontroll

•   Tre positioner som kameraförval plus knapp för 
hemposition

•   Fjärrstyrda PTZ-kamerainställningar för 
ConferenceCam-produkter i appar som stöds

• ZEISS®-optik med autofokus

• Kensington-säkerhetsskåra

• Indikatorlampa vid direktuppspelning av video

• Standardstativfäste

•  Kamerahållare, bord eller vägg

FJÄRRKONTROLL

• Tre meters aktionsradie

PRODUKTMÅTT + VIKT

Kamera
130 x 130 x 150 mm
590 g

Fjärrkontroll 
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

FUNKTIONER FÖRDELAR

Förstklassig HD PTZ-videokamera för 
professionellt videosamarbete

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

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

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

Förlustfri 10x Full HD-zoom

USB-anslutning 

Tre tillgängliga kameraförval

Idealisk för konferensrum i alla storlekar, utbildningslokaler, större evenemang samt andra yrkesmässiga 
sammanhang.

Ger knivskarp bildupplösning, enastående färgåtergivning och exceptionell optisk precision. 

Avancerad kamerateknik frigör bandbredd i datorn genom att videon bearbetas i PTZ-kameran.  
Detta ger en jämnare videoström i program som Skype for Business.

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

Zooma ut eller zooma in och se människor, objekt, whiteboardinnehåll och andra detaljer tydligt.

Ingen speciell programvara, utbildning eller något speciellt underhåll krävs. Det har aldrig varit lättare att 
anordna en videokonferens i storföretagsklass.

Välj upp till tre förinställningar för kamervinkel och återgå till någon av dem genom att trycka på en knapp på 
fjärrkontrollen.


