
Logitech® PTZ Pro 2-kameret giver 
førsteklasses optik og naturtro 
videosamtaler så du får følelsen af at I 
sidder i samme rum, selvom I er tusind 
kilometer fra hinanden. Det sætter nye 
standarder for høj kvalitet, professionel 
video med knivskarp billedopløsning, 

enestående farvegengivelse og exceptionel 
10 x HD-zoom. Forbedringerne på PTZ 
Pro 2-kameraet omfatter en mere 
jævn panorerings- og vippebevægelse 
og mere konsistent fokus under zoom. 
Kameraet har objektiver der er designet 
og udviklet af Logitech, til at give 

fremragende skarphed, farvegengivelse 
og hastighed under forskellige lysforhold. 
PTZ Pro 2 er det smarte valg til store 
mødelokaler, auditorier, klasseværelser, i 
sundhedssektoren og andre professionelle 
miljøer hvor det er et must at have klar 
video i høj opløsning.

Logitech PTZ Pro 2

SKARPERE BILLEDEKVALITET 
TIL SKARPERE MØDER.
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1  Download af yderligere software påkrævet.
2 Logitech C930e- og BRIO-webkameraer.
3  Du finder den nyeste version på www.logitech.com/

ciscocompatibility.
4  Omfatter Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.  

Du finder en komplet liste og de nyeste oplysninger på  
www.logitech.com/lcp.

Læs mere på:  
www.logitech.com/PTZPRO2
Kontakt din foretrukne forhandler  
hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

PTZ Pro 2
Produktnummer: 960-001186
EAN-kode: 5099206070455

KASSEN INDEHOLDER

Kamera

Fjernbetjening

USB-kabel på 3 meter med strømadapterstik

Strømforsyning med lokale stik

Monteringsbeslag

Brugervejledning

Garantikort

GARANTI

2 års begrænset hardwaregaranti

DOWNLOAD AF SOFTWARE

Den valgfrie app til kameraindstillinger giver dig 
mulighed for at indstille panorering, vipning, zoom og 
andre kameraindstillinger.

Du kan downloade den på:  
www.logitech.com/support/PTZPRO2

KOMPATIBILITET

Certificeret til Skype for Business, optimeret til 
Cisco Jabber® og kompatibel med WebEx®3, Vidyo-
certificeret enhed, forbedret integration for Logitech 
Collaboration Program-medlemmer (LCP)4

SYSTEMKRAV

Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10

Mac OS X® 10.10 eller nyere

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

PRODUKTMÅL OG VÆGT

Kamera
131 x 130 x 146 mm
580 g

Fjernbetjening 
50 x 120 x 10 mm
48 g

FUNKTIONER OG FORDELE

Førsteklasses HD PTZ-videokamera til 
professionelt videosamarbejde
Ideelt til mødelokaler, uddannelsesmiljøer, store 
begivenheder og andre situationer, hvor der skal 
bruges professionelt videoudstyr.

Videokvalitet i HD 1080p med 30 billeder pr. 
sekund
Leverer knivskarp billedopløsning, fremragende 
farvegengivelse og en utrolig optisk nøjagtighed.

H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning 
(SVC)
Den avancerede kamerateknologi frigør båndbredde 
ved at behandle videobillederne inden i PTZ-kameraet 
hvilket giver jævn videostreaming i programmer som 
Microsoft® Skype® for Business.

Synsfelt på 90 grader med 260-graders mekanisk 
panorering og 130-graders vipning
Forbedret panorerings-/vippefunktion og zoom-
funktion giver en jævnere bevægelse mellem de 
forvalgte indstillingerne. Det brede synsfelt gør det 
nemt at se alle helt klart.

Zoomfunktion der kan forstørre billedet 10 gange 
i fuld ureduceret HD-kvalitet
Zoom ud, eller stil skarpt ind så du tydeligt kan se 
objekter, indhold på whiteboards samt andre detaljer.

Autofokus
Førsteklasses kameraobjektiver leverer skarphed, 
farvegengivelse og hastighed uden sidestykke. 
Autofokus sikre at personer og objekter står klart, 
hvad end kameraet er rettet mod.

Førsteklasses Logitech-kameraobjektiv
Logitech designer og udvikler vores egne objektiver 
så de opfylder de højeste tekniske standarder og 
giver dig følelsen af at sidde foran den anden person – 
selvom I sidder tusinde kilometer fra hinanden.

Fjernbetjening af kamera
Du kan betjene panorerings-, vippe- og 
zoom-funktionerne1 på PTZ Pro 2-, Logitech 
ConferenceCam- eller udvalgte Logitech-
webkameraer vha. fjernadgang2.

Fjernbetjening
Du kan nemt betjene kameraets panorerings-, vippe- 
og zoom-funktioner under møder.

Mange monteringsmuligheder
Du kan opsætte møde- eller eventlokalet lige som 
du vil: Du kan bruge PTZ-kameraet på et bord eller 
montere det på væggen med den medfølgende 
hardware. Der følger et standardgevind til et stativ 
med kameraet til yderligere fleksibilitet.

Plug-and-play via USB-forbindelse
Der kan nemt skabes forbindelser til pc'er, Mac®-
computere og Chrome™-enheder uden brug af ekstra 
software.

Virker sammen med de fleste programmer til 
videokonferencer
Det fungerer endda med stort set alle 
softwareprogrammer til videosamtaler – også det I 
bruger i forvejen.

Indgang til Kensington-lås
PTZ Pro 2 er udstyret med en indgang en Kensington-
sikkerhedslås så du kan sikre udstyret mod tyveri.

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

App til kameraindstillinger
Du kan justere kameraets panorering, vipning, zoom, 
billedindstillinger og andre avancerede indstillinger 
fra en pc eller Mac® med en software-app der er nem 
at bruge.

Forsiden på PTZ Pro 2 Siden på PTZ Pro 2 Fjernbetjening


