
A Logitech® ConferenceCam kamerák 
kristálytiszta hangot és tűéles videót biz-
tosítanak hihetetlenül kedvező áron, hogy 
bármilyen helyiséget videokonferencia 
színhelyeként használhasson. A Logitech 
lehetővé teszi, hogy szinte a személyes 
részvétellel egyenértékű videós megbeszé-
léseket folytassanak tárgyalókban, közepes 
és nagyobb méretű konferenciatermekben. 

A ConferenceCam kamerák megváltoz-
tatják a csapatok együttműködésének 
kereteit, új lehetőségeket nyitva és letörve 
a korábbi korlátokat. Bármely videokonfe-
rencia-alkalmazással használhatja őket – 
azokkal is, amelyeket már most is használ. 
A plug and play egyszerűségének, teljes 
kétirányú hangátvitelt biztosító, irányí-
tatlan kihangosítónak és széles látótérnek 
köszönhetően a teljes helyiségben minden-
ki jól látható és hallható.

A szakmai együttműködésekre tervezett 
és kifejlesztett Logitech ConferenceCam 
kamerák üzleti minősítésekkel, díjnyertes 
dizájnnal, fejlett funkciókkal és rendkívüli 
megbízhatósággal rendelkeznek. A lényeg: 
A Logitech ConferenceCam kamerák 
jelentik a megfelelő választást vállalkozá-
sukhoz.

Minőség, Egyszerűség és Megfizethetőség

A Logitech ConferenceCam kamerák kiemelkedő minőségű videót és hangot kínálnak, melyek a választott 
videokonferenciás szoftverükkel is használhatnak. Legyen szó tárgyalóról vagy saját irodáról, immár minden 
helyiség átalakítható videós együttműködés térré.

MINDEN HELYISÉGHEZ. 
MINDEN MUNKATÁRSHOZ.



A Logitech ConferenceCam termékek kínálata

BCC950 CONNECT

Legfeljebb 3 résztvevőig Legfeljebb 6 résztvevőig

Képminőség Full HD 1080p @ 30 fps Full HD 1080p @ 30 fps

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Látószög 78° szélességű 90° szélességű

Pásztázás/döntés 180° pásztázás / 55° döntés Digitális pásztázás és döntés

Full HD-felbontású nagyítás 1,2x-es digitális nagyítás 4x-es digitális nagyítás

A kihangosító jellemzői Teljes kétirányú adatátvitelt biztosító irányítatlan kihangosító Teljes kétirányú adatátvitelt biztosító irányítatlan kihangosító

Akusztikus visszhangszűrés • •

Zajcsökkentő technológia • •

Hangfelvételi tartomány 1,8 m (6 láb) átmérő 3,7 m (12 láb) átmérő 
(360°-os hang)

360°-os szélessávú hang •

Bluetooth® és NFC technológia • •

Mikrofonok (Tx) 1 irányítatlan mikrofon 2 irányítatlan mikrofon 

Hangszórók (Rx) Monó Monó

Vezeték nélküli képernyőtükrözés1 •

Hordozhatónak tervezve •

Távirányító • •

Dokkolható távirányító •

Kensington biztonsági nyílás •

Újratölthető akkumulátor •

Várható üzemidő / beszélgetési 
idő: 

n.a. 
 

Videohívások / képernyőtükrözés: akár 3 óra 
Kihangosító: akár 15 óra 

(teljesen feltöltött akkumulátorral)

Kompatibilitás 
 

Skype® for Business minősítésű, 
Cisco®-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a Logitech 

Collaboration Program tagjaiba3

Skype for Business minősítésű, 
Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a Logitech 

Collaboration Program tagjaiba3

Garancia 2 év korlátozott garancia a hardverre 2 év korlátozott garancia a hardverre

Cikkszám 960-000867 960-001034



A Logitech ConferenceCam termékek kínálata

MEETUP GROUP

Legfeljebb 6 résztvevőig Legfeljebb 14 résztvevőig

Kiegészítő mikrofonnal
Legfeljebb 8 résztvevőig

Kiegészítő mikrofonokkal
Legfeljebb 20 résztvevőig

Képminőség 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD videohívás @ 30 fps4 Full HD 1080p @ 30 fps

H.264 Plug and Play UVC-megfelelőség UVC 1.5 / SVC

Látószög 120° szélességű 90° szélességű

Pásztázás/döntés 170° motorizált pásztázás/döntés 260° pásztázás / 130° döntés

Full HD-felbontású nagyítás 5x-ös HD nagyítás 10x-es veszteségmentes nagyítás

A kihangosító jellemzői Teljes kétirányú adatátvitelt biztosító irányítatlan kihangosító Teljes kétirányú adatátvitelt biztosító irányítatlan kihangosító

Akusztikus visszhangszűrés • •

Zajcsökkentő technológia • •

Hangfelvételi tartomány 2,4 m (8 láb) átmérő 
(4,2 m (14 láb) átmérő az opcionális kiegészítő mikrofonnal)

6 m (20 láb) átmérő 
(8,5 m (28 láb) átmérő az opcionális kiegészítő mikrofonokkal)

360°-os szélessávú hang HD hang

Bluetooth® és NFC technológia • •

Mikrofonok (Tx) 3 irányítatlan mikrofon 4 irányítatlan mikrofon 

Hangszórók (Rx) Egyedileg hangolt hangszóró Monó

Vezeték nélküli képernyőtükrözés1

Hordozhatónak tervezve

Távirányító • •

Dokkolható távirányító •

Kensington biztonsági nyílás • •

Újratölthető akkumulátor

Várható üzemidő / beszélgetési 
idő:

n.a. n.a. 

Kompatibilitás 
 

Skype for Business, Microsoft Cortana® minősítésű, 
Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a Logitech 

Collaboration Program tagjaiba3

Skype for Business minősítésű, 
Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a Logitech 

Collaboration Program tagjaiba3

Garancia 2 év korlátozott garancia a hardverre 2 év korlátozott garancia a hardverre

Cikkszám 960-001102 960-001057



1  Kompatibilis az Android és Windows 8.1 verziókkal – a 
követelményekért lásd a termékjellemzőket. Az eszközökön 
a „képernyőtükrözés” esetleg más kifejezéssel jelenik meg, 
mint pl. „Cast Screen” (Képernyő kivetítés) vagy „Project 
My Screen” (A képernyőm kivetítése). Kérjük, hogy a 
képernyőtükrözéssel kapcsolatos kompatibilitást ellenőrizze 
mobileszközének gyártójával.

2  A legfrissebb változatot a www.logitech.com/
ciscocompatibility weblapon találja meg.

3  A programban részt vevő alkalmazások aktuális listáját a 
www.logitech.com/lcp címen találhatja meg.

4  A támogatott videós üzemmódok alkalmazásonként 
változhatnak. USB 3.0 kábelt igényel, nincs mellékelve.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne

Szeretne többet tudni az  
együttműködési termékeinkről? 
Látogasson el a  
www.logitech.com/VC weboldalra

Közzétéve: 2017. április © 2017 Logitech.A Logitech elnevezés, a Logitech embléma és az 
egyéb Logitech márkajelzések (amelyek között bejegyzett védjegyek 
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Minden egyéb kereskedelmi védjegy az illető védjegy birtokosának 
jogtulajdona. Ezen kiadvány esetleges hibáiért a Logitech nem vállal 
felelősséget. A benne szereplő, a terméket, annak árát és funkcióit 
érintő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A videomegbeszélések most 
váltak sokkal jobbá.
Szeretne többet tudni a Logitech videós együttműködési 
termékeiről? Látogasson el a www.logitech.com/VC weboldalra.


