
Η Logitech® MeetUp είναι μια κορυφαία κάμερα 
τηλεδιασκέψεων η οποία έχει σχεδιαστεί για 
μικρές αίθουσες διασκέψεων και χώρους 
συνεργασίας. Με εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο 
120° που καλύπτει όλη την αίθουσα, η κάμερα 
MeetUp εξασφαλίζει ότι όλοι όσοι κάθονται στο 
τραπέζι θα φαίνονται καθαρά. Ο φακός χαμηλής 
παραμόρφωσης που κατασκευάζεται από τη 
Logitech, η οπτική τεχνολογία Ultra HD 4K 
και οι τρεις προκαθορισμένες θέσεις κάμερας 
εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα βίντεο και 

βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία 
συνεργασίας πρόσωπο με πρόσωπο.

Το ενσωματωμένο σύστημα ήχου της κάμερας 
MeetUp είναι βελτιστοποιημένο για την 
ακουστική των μικρών χώρων συνεργασίας και 
προσφέρει μια εξαιρετική ηχητική εμπειρία. Τα 
τρία οριζόντια τοποθετημένα μικρόφωνα με 
τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης και το ειδικά 
προσαρμοσμένο ηχείο προσφέρουν εξαιρετικό 
ήχο στις συσκέψεις σας.

Χάρη στη σχεδίαση μικρού μεγέθους «όλα σε 
ένα» που ελαχιστοποιεί την ακαταστασία των 
καλωδίων, η κάμερα MeetUp συνδέεται εύκολα 
μέσω USB και λειτουργεί άμεσα, ενώ είναι 
συμβατή με οποιαδήποτε εφαρμογή λογισμικού 
τηλεδιασκέψεων και με κάθε υπηρεσία 
cloud – συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρησιμοποιείτε ήδη.

Logitech MeetUp

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΡΥ ΟΠΤΙΚΟ  
ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποίηση για Skype® for Business, συμβατή με Cisco 
Jabber™2, Windows, Mac, πιστοποίηση Microsoft Cortana

ΕΓΓΥΗΣΗ

Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Συμβατή με UVC/απλή σύνδεση και άμεση λειτουργία

Logitech MeetUp

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

1  Απαιτεί καλώδιο USB 3.0 το οποίο δεν περιλαμβάνεται.

2  Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για 
τη νεότερη έκδοση

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:  
www.logitech.com/MeetUp
Για παραγγελίες ή περαιτέρω ερωτήσεις,  
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows 7, Windows 8.1 ή Windows 10

Mac OS X® 10.10 ή νεότερες εκδόσεις

Google Chromebook™ έκδοση 29.0.1547.70, 
πλατφόρμα 4319.79.0 με: 

Επεξεργαστής Core 2 Duo της Intel® 2,4 GHz

2 GB RAM ή περισσότερα

Θύρα USB 2.0 (απαιτείται θύρα USB 3.0 για βίντεο 4K)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Σχεδιασμένη να λειτουργεί με το ενσωματωμένο πρόγραμμα 
οδήγησης USB video-class του συστήματος

Η προαιρετική εφαρμογή ρυθμίσεων για την κάμερα 
προσφέρει τα εξής:

Ρυθμίσεις εικόνας κάμερας

Μετατόπιση, κλίση και ζουμ

Για να την κατεβάσετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  
www.logitech.com/support/MeetUp

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κάμερα MeetUp και μονάδα ηχείου

Τηλεχειριστήριο 

Καλώδιο USB 5 m

Τροφοδοτικό

Βραχίονας και εξοπλισμός για τη στήριξη σε τοίχο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MeetUp
Κωδικός προϊόντος # 960-001102
Κωδικός EAN: 5099206072060

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μικρόφωνο επέκτασης για την κάμερα Meetup
Κωδικός προϊόντος#: 989-000405
Κωδικός EAN: 097855131171

Βάση στήριξης σε τηλεόραση για την κάμερα Meetup
Κωδικός προϊόντος#: 989-001498

   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάμερα
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Τηλεχειριστήριο
83 x 10 x 83 mm
72 g

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο 120°
Επιτρέπει να φαίνονται όλοι όσοι βρίσκονται στην αίθουσα, 
ακόμα και όσοι βρίσκονται κοντά στην κάμερα ή στο βάθος 
της αίθουσας.

Αισθητήρας εικόνας Ultra HD 4K
Υποστηρίζει πολλές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
αναλύσεων 4K (Ultra HD), 1080p (Full HD) και 720p (HD) για 
την καλύτερη υποστήριξη της ποιότητας που προσφέρει η 
εφαρμογή και η οθόνη σας.

Οπτική τεχνολογία εξαιρετικής ευκρίνειας 
Η προηγμένη τεχνολογία του φακού της Logitech προσφέρει 
απίστευτη ποιότητα βίντεο με εξαιρετική ανάλυση, ταχύτητα, 
ομαλότητα, ισορροπία χρωμάτων και λεπτομέρεια.

3 μικρόφωνα και ειδικά προσαρμοσμένο ηχείο
Τα τρία ευρύπλευρα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με 
τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης και τεχνολογία εξάλειψης 
ακουστικής αντήχησης και θορύβου, καθώς και το ειδικά 
προσαρμοσμένο ηχείο, έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά για 
μικρές αίθουσες διασκέψεων. 

Μηχανισμός μετατόπισης και κλίσης
Επεκτείνετε το οπτικό σας πεδίο ακόμα περισσότερο —
έως και 170°—για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα ή άλλες 
λεπτομέρειες.

Σχεδίαση «όλα σε ένα»
Χάρη στη σχεδίαση μικρού μεγέθους «όλα σε ένα», η κάμερα 
καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και μειώνεται η ακαταστασία 
των καλωδίων.

Ζουμ HD 5x
Εστιάστε σε αντικείμενα και στις σημειώσεις του πίνακα με 
εξαιρετική λεπτομέρεια και ευκρίνεια.

3 προκαθορισμένες θέσεις κάμερας
Επιλέξτε έως και τρεις προκαθορισμένες θέσεις θέασης και 
χρησιμοποιήστε όποια θέλετε με το πάτημα ενός κουμπιού 
στο τηλεχειριστήριο.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® 
Συνδέστε μια συσκευή Bluetooth για να απολαμβάνετε 
κλήσεις με καταπληκτικό ήχο. 

Συμβατή με μικρόφωνα επέκτασης
Το προαιρετικό μικρόφωνο επέκτασης αυξάνει την εμβέλεια 
του ήχου από τα 8' (2,4 m) στα 12' (3,7 m).

Πολλές επιλογές στήριξης
Έχετε την ελευθερία να τοποθετήσετε την κάμερα MeetUp 
στο καλύτερο δυνατό σημείο—στο τραπέζι, στον τοίχο ή 
στην οθόνη—για να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή 
εμπειρία στο χώρο συνεργασίας.

Τηλεχειριστήριο RF
Χρησιμοποιήστε εύκολα τις λειτουργίες μετατόπισης/κλίσης/
ζουμ κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης. Δεν είναι απαραίτητη 
η άμεση οπτική επαφή.

Άμεση σύνδεση μέσω USB
Συνδέεται σε PC, Mac® και συσκευές Chrome™ χωρίς να 
απαιτείται επιπλέον λογισμικό.

Υποδοχή ασφαλείας Kensington®

Η υποδοχή ασφαλείας Kensington προστατεύει τον 
εξοπλισμό από κλοπή.

Λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές 
τηλεδιάσκεψης
Συμβατή με σχεδόν όλες τις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που ήδη χρησιμοποιείτε.

Logitech MeetUp Μικρόφωνο επέκτασης Τηλεχειριστήριο


