
De Logitech® ConferenceCams leveren 
kristalheldere audio en haarscherpe video 
en zijn buitengewoon betaalbaar, zodat 
u elke vergaderplek kunt transformeren 
in een videosamenwerkingsruimte. Van 
teamruimtes tot middelgrote en grote 
vergaderruimtes, dankzij Logitech zijn 
videovergaderingen het beste alternatief 
voor fysieke aanwezigheid. 

Onze ConferenceCams veranderen de 
manier waarop teams samenwerken 
door nieuwe mogelijkheden te creëren en 
oude beperkingen te elimineren. Ze zijn 
compatibel met elke softwaretoepassing 
voor videovergaderingen, inclusief 
de toepassingen die u al gebruikt. 
Dankzij de eenvoud van plug-and-
play, omnidirectionele full-duplex 
speakerphones, en een breed gezichtsveld 
is iedereen in de ruimte te zien en te horen.

Logitech ConferenceCams zijn ontworpen 
en ontwikkeld voor professionele 
samenwerking. De vergadercamera's 
hebben belangrijke bedrijfscertificeringen, 
een bekroond ontwerp, geavanceerde 
functies en superbetrouwbare prestaties. 
Kortom: Logitech ConferenceCams zijn de 
juiste keuze voor bedrijven.

Kwaliteit, eenvoud en betaalbaarheid

De Logitech ConferenceCam-opstelling biedt hoogwaardige video en audio om met de videovergadersoftware 
van uw keuze te werken. Van teamruimtes tot privékantoren en vergaderruimtes, videosamenwerking is nu in elke 
ruimte mogelijk.

SCHAKEL ELKE RUIMTE IN. 
SCHAKEL IEDERE PERSOON IN.



Logitech ConferenceCam-portfolio

BCC950 CONNECT

Tot 3 deelnemers Tot 6 deelnemers

Videokwaliteit Full HD 1080p @ 30 fps Full HD 1080p @ 30 fps

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Gezichtsveld 78° diagonaal 90° diagonaal

Pannen/kantelen 180° pannen / 55° kantelen Digitaal pannen en kantelen

Zoom in Full HD 1,2x Digitale zoom 4x digitale zoom

Speakerphonefuncties Full-duplex omnidirectionele speakerphone Full-duplex omnidirectionele speakerphone

Akoestische echo-onderdrukking • •

Ruisonderdrukkingstechnologie • •

Audio-opnamebereik Diameter van 1,8 m (6 ft) Diameter van 3,7 m (12 ft) 
(360° audio)

Breedbandaudio van 360° •

Bluetooth®- en NFC-technologie • •

Microfoons (Tx) 1 omnidirectionele microfoon 2 omnidirectionele microfoons 

Speakers (Rx) Mono Mono

Draadloos schermweergave delen1 •

Ontworpen voor draagbaarheid •

Afstandsbediening • •

Dokbare afstandsbediening •

Kensington-beveiligingssleuf •

Oplaadbare batterij •

Verwachte batterijlevensduur/
Gesprekstijd 

N.v.t. 
 

Videogesprekken/schermweergave delen: tot 3 uur 
Speakerphone: tot 15 uur 

(met batterij volledig opgeladen)

Compatibiliteit 
 

Gecertificeerd voor Skype® voor Bedrijven, 
Cisco®-compatibel2 en uitgebreide integratie met  

leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma3

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, 
Cisco-compatibel2 en uitgebreide integratie met leden  

van het Logitech-samenwerkingsprogramma3

Garantie Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Onderdeelnr. 960-000867 960-001034



Logitech ConferenceCam-portfolio

MEETUP GROUP

Tot 6 deelnemers Tot 14 deelnemers

Met uitbreidingsmicrofoon
Tot 8 deelnemers

Met uitbreidingsmicrofoons
Tot 20 deelnemers

Videokwaliteit 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD-videogesprek met 30 fps4 Full HD 1080p met 30 fps

H.264 UVC-conform voor plug-and-play UVC 1.5 / SVC

Gezichtsveld 120° diagonaal 90° diagonaal

Pannen/kantelen Gemotoriseerd 170° pannen/kantelen 260° pannen / 130° kantelen

Zoom in Full HD 5x-zoom in HD 10X-zoom zonder kwaliteitsverlies

Speakerphonefuncties Full-duplex omnidirectionele speakerphone Full-duplex omnidirectionele speakerphone

Akoestische echo-onderdrukking • •

Ruisonderdrukkingstechnologie • •

Audio-opnamebereik 
 

Diameter van 2,4 m/8 ft 
(diameter van 4,2 m/14 ft met optionele 

uitbreidingsmicrofoons)

Diameter van 6 m/20 ft 
(diameter van 8,5 m/28 ft met optionele 

uitbreidingsmicrofoons)

Breedbandaudio van 360° HD-audio

Bluetooth®- en NFC-technologie • •

Microfoons (Tx) 3 omnidirectionele microfoons 4 omnidirectionele microfoons 

Speakers (Rx) Speciaal afgestemde speaker Mono

Draadloos schermweergave delen1

Ontworpen voor draagbaarheid

Afstandsbediening • •

Dokbare afstandsbediening •

Kensington-beveiligingssleuf • •

Oplaadbare batterij

Verwachte batterijlevensduur/
Gesprekstijd

N.v.t. N.v.t. 

Compatibiliteit 
 

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, compatibel met 
Microsoft Cortana® en Cisco2 en uitgebreide integratie met 

leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma3

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, Cisco-compatibel2 
en uitgebreide integratie met leden van het Logitech-

samenwerkingsprogramma3

Garantie Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Onderdeelnr. 960-001102 960-001057



1  Compatibel met Android en Windows 8.1; zie specificaties 
voor vereisten. Apparaten kunnen een andere naam voor 
Schermweergave delen hebben, zoals 'Scherm casten' en 
'Mijn scherm projecteren'. Raadpleeg de fabrikant van uw 
mobiele apparaat voor compatibiliteit met schermweergave 
delen.

2  Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste 
versie.

3  Ga naar www.logitech.com/lcp voor een lijst met huidige 
programmadeelnemers.

4  Ondersteunde videomodi variëren per toepassing. Vereist een 
USB 3.0-kabel (niet inbegrepen).

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation 
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Wilt u meer weten over onze producten 
voor Videosamenwerking? 
Ga naar www.logitech.com/VC
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Videovergaderingen zijn nu  
een stuk beter.
Ga voor meer informatie over Logitech-producten voor 
Videosamenwerking naar visit www.logitech.com/VC.




