
Logitech® PTZ Pro 2-kameraet leverer 
enestående optikk og livaktige 
videosamtaler så du får følelsen av å 
sitte i samme rom, selv om du er flere 
tusen mil unna. Det setter nye standarder 
for førsteklasses, profesjonell video med 
utrolig skarp bildeoppløsning, glimrende 

fargegjengivelse og enestående 10x 
HD-zoom. Ytelsesforbedringer i PTZ Pro 
2-kameraet omfatter jevnere panorerings- 
og vippebevegelser så du får mer 
konsistent fokus under zooming. Kameraet 
kommer med kameralinser som er utviklet 
og produsert av Logitech og konstruert for 

å gi uovertruffen klarhet, fargegjengivelse 
og hastighet i en rekke lysforhold. PTZ 
Pro 2 er det smarte valget for store 
konferanserom, auditorier, klasserom, 
helsetjenestemiljøer og andre faglige 
miljøer der klar video med høy oppløsning 
er et must.

Logitech PTZ Pro 2

SMARTERE OPTIKK FOR
SMARTERE MØTER.
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1  Nedlasting av programvare kreves.
2 Webkameraene Logitech C930e og BRIO.
3   Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste 

versjonen.
4  Inkluderer Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.  
Gå til www.logitech.com/lcp for å se en komplett liste og den 
nyeste informasjonen.

Finn ut mer på:  
www.logitech.com/PTZPRO2
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har 
spørsmål, kan du kontakte en forhandler 
etter eget valg.
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

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

I ESKEN

Kamera

Fjernkontroll

3 m USB-kabel med tilkobling for strømadapter

Strømadapter med regionale støpsler

Feste

Hurtigstartveiledning

Garantikort

GARANTI

2 års begrenset maskinvaregaranti

PROGRAMVARE TIL NEDLASTING

En valgfri kamerainnstillingsapp lar deg justere 
innstillingene for panorering, vipping, zooming og 
andre funksjoner.

Du kan laste ned appen fra:  
www.logitech.com/support/PTZPRO2

KOMPATIBILITET

Sertifisert for Skype for Business, optimalisert 
for Cisco Jabber® og WebEx®-kompatibelt3, 
videosertifisert enhet, forbedret integrering med LCP-
medlemmer (Logitech Collaboration Program)4

SYSTEMKRAV

Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10

Mac OS X® 10.10 eller høyere

Ta kontakt med leverandøren av programvaren for å 
finne ut mer om systemkravene for full HD-støtte.

PRODUKTMÅL OG VEKT

Kamera
131 x 130 x 146 mm
580 g 

Fjernkontroll 
50 x 120 x 10 mm
48 g

FUNKSJONER OG FORDELER

Premium HD PTZ-videokamera for profesjonelt 
videosamarbeid
Ideelt for konferanserom, treningsmiljøer, store 
arrangementer og annen profesjonell bruk av video.

1080p HD med 30 bilder per sekund
Gir fantastisk skarp bildeoppløsning, enestående 
fargegjengivelse og unik optisk nøyaktighet.

H.264 UVC 1.5 med Scalable Video Coding (SVC)
Avansert kamerateknologi frigjør båndbredden ved 
å legge videobehandlingen i PTZ-kameraet, noe som 
resulterer i en jevnere videostrøm i programmer som 
Microsoft® Skype® for Business.

90° synsvinkel med mekanisk, 260° panorering og 
130° vipping
Forbedret motorytelse ved panorering, vipping 
og zooming gjør det enklere å bytte mellom 
forhåndsinnstillinger. Og med det brede synsfeltet 
kan du lett se alle deltakerne.

10x tapsfri full HD-zoom
Zoom ut eller helt inn i nærbilder for å se personer, 
objekter, whiteboard-innhold og andre detaljer 
tydeligere.

Autofokus
Avanserte kameralinser gir uovertruffen skarphet, 
fargegjengivelse og hastighet. Autofokus sørger for 
at personer og objekter er tydelige uansett hvor du 
peker kameraet.

Avansert kameralinse fra Logitech
Hos Logitech utvikler og produserer vi våre egne linser 
for å garantere at de oppfyller de høyeste tekniske 
standarder og for å gi deg følelsen av at du sitter i 
samme rom som de andre, selv om du er flere tusen 
mil unna.

Ekstern kamerakontroll
Styr kameraets funksjoner for panorering, vipping 
og zooming1 fra et annet PTZ Pro 2, Logitech 
ConferenceCam, eller velg Logitech webkameraer2.

Fjernkontroll
Nå kan du ankelt styre kameraets funksjoner for 
panorering, vipping og zooming under møter.

Flere monteringsalternativer
Konfigurer konferanserommet eller 
arrangementslokalet slik du vil: Bruk PTZ-kameraet 
på et bord eller fest det på en vegg med den 
medfølgende festeanordningen. Kameraet inkluderer 
et standard stativfeste for ekstra fleksibilitet.

Enkel USB-tilkopling
Kan lett kobles til PC, Mac® og Chrome™-enheter 
uten ekstra nødvendig programvare.

Fungerer med de fleste 
videokonferanseprogrammer
Det er til og med kompatibelt med alle typer 
videokonferanseprogrammer – inkludert de du 
allerede bruker.

Kensington-sikkerhetsspor
PTZ Pro 2 er utstyrt med et Kensington-sikkerhetsspor 
for å gjøre det enklere å sikre utstyret med en 
tyverisikring.

3 forhåndsinnstillinger for kamera
Velg opptil tre forhåndsinnstilte plasseringer for 
kameravisning og gå tilbake til den plasseringen du 
vil, ved å trykke på en knapp på fjernkontrollen.

Kamerainnstillingsapp
Juster innstillingene for panorering, vipping, bilder og 
andre avanserte kontroller fra en PC eller Mac® med 
den brukervennlige programvareappen.

PTZ Pro 2 Front PTZ Pro 2 Side Fjernkontroll


