
Οι κάμερες τηλεδιάσκεψης Logitech® 
ConferenceCam προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο 
και πεντακάθαρο βίντεο και είναι τόσο προσιτές 
που μπορείτε να μετατρέψετε οποιονδήποτε 
χώρο συσκέψεων σε περιβάλλον συνεργασίας 
μέσω βίντεο. Από χώρους συνεργασίας μέχρι 
αίθουσες διασκέψεων μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους, η Logitech επιτρέπει την διεξαγωγή 
συσκέψεων μέσω βίντεο που αποτελούν το 
αμέσως καλύτερο πράγμα από το να βρίσκεστε 
στον ίδιο χώρο με τους συνομιλητές σας. 

Οι κάμερες ConferenceCam αλλάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται μεταξύ τους 
οι ομάδες και προσφέρουν νέες δυνατότητες, 
εξαλείφοντας τους παλιούς περιορισμούς. 
Λειτουργούν με όλες τις εφαρμογές λογισμικού 
τηλεδιασκέψεων, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που χρησιμοποιείτε ήδη. Χάρη στην 
απλή τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, τα 
πανκατευθυντικά ηχεία ανοιχτής συνομιλίας 
πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας και το ευρύ 
οπτικό πεδίο, όλα τα άτομα μέσα στην αίθουσα 
μπορούν να φανούν και να ακουστούν εύκολα.

Η κάμερες Logitech ConferenceCam, που έχουν 
δημιουργηθεί για συνεργασία επαγγελματικού 
επιπέδου, διαθέτουν βασικές επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις, βραβευμένη σχεδίαση, 
προηγμένες λειτουργίες και εξαιρετικά 
αξιόπιστη απόδοση. Συμπέρασμα: Οι κάμερες 
Logitech ConferenceCam είναι η ιδανική 
επιλογή για τις επιχειρήσεις.

Ποιότητα, απλότητα και οικονομία

Η σειρά ConferenceCam της Logitech προσφέρει βίντεο και ήχο υψηλής ποιότητας και είναι συμβατή με το λογισμικό 
τηλεδιασκέψεων που έχετε επιλέξει. Κάθε χώρος, είτε πρόκειται για χώρο συνεργασίας είτε για ιδιωτικό γραφείο ή για αίθουσα 
διασκέψεων, μπορεί πλέον να μετατραπεί σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο.

ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ. 
ΑΥΞΉΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΉΣΤΉ.



Σειρά προϊόντων Logitech ConferenceCam

BCC950 CONNECT

Έως και 3 συμμετέχοντες Έως και 6 συμμετέχοντες

Ποιότητα βίντεο Full HD 1080p @ 30 fps Full HD 1080p @ 30 fps

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Οπτικό πεδίο Διαγώνιο 78° Διαγώνιο 90°

Μετατόπιση/κλίση Μετατόπιση 180° / κλίση 55° Ψηφιακή μετατόπιση και κλίση

Ζουμ Full HD Ψηφιακό ζουμ 1,2x Ψηφιακό ζουμ 4x

Λειτουργίες ηχείου ανοιχτής 
συνομιλίας

Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης 
επικοινωνίας

Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης 
επικοινωνίας

Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης • •

Τεχνολογία μείωσης θορύβου • •

Εμβέλεια ανίχνευσης ήχου Διάμετρος 1,8 m /6' Διάμετρος 3,7 m/12' 
(Ήχος 360°)

Ήχος ευρέως φάσματος 360° •

Τεχνολογία Bluetooth® και NFC • •

Μικρόφωνα (Tx) 1 πανκατευθυντικό μικρόφωνο 2 πανκατευθυντικά μικρόφωνα 

Ηχεία (Rx) Μονοφωνικό Μονοφωνικό

Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης1 •

Σχεδιασμένο για φορητότητα •

Τηλεχειριστήριο • •

Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα 
τοποθέτησης σε βάση •

Υποδοχή ασφαλείας Kensington •

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία •

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας/Αναμενόμενος χρόνος 
ομιλίας

Μη διαθέσιμο 
 

Κλήσεις βίντεο/κατοπτρισμός οθόνης: έως 3 ώρες 
Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: έως 15 ώρες 

(με πλήρως φορτισμένη μπαταρία)

Συμβατότητα 
 

Πιστοποιημένη για Skype® for Business, 
συμβατή με Cisco®2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των 

μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech3

Πιστοποιημένη για Skype for Business, 
συμβατή με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των 

μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech3

Εγγύηση Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

Κωδικός προϊόντος # 960-000867 960-001034



Σειρά προϊόντων Logitech ConferenceCam

MEETUP GROUP

Έως και 6 συμμετέχοντες Έως και 14 συμμετέχοντες

Με μικρόφωνο επέκτασης
Έως και 8 συμμετέχοντες

Με μικρόφωνα επέκτασης
Έως και 20 συμμετέχοντες

Ποιότητα βίντεο Κλήσεις βίντεο 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD @ 30 fps4 Full HD 1080p @ 30 fps

H.264 Σε συμμόρφωση με το UVC για τη δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης 
λειτουργίας

UVC 1.5 / SVC 

Οπτικό πεδίο Διαγώνιο 120° Διαγώνιο 90°

Μετατόπιση/κλίση Μηχανισμός μετατόπισης/κλίσης 170° Μετατόπιση 260° / κλίση 130°

Ζουμ Full HD Ζουμ HD 5x Μη απωλεστικό ζουμ 10x

Λειτουργίες ηχείου ανοιχτής 
συνομιλίας

Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης 
επικοινωνίας

Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης 
επικοινωνίας

Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης • •

Τεχνολογία μείωσης θορύβου • •

Εμβέλεια ανίχνευσης ήχου Διάμετρος 2,4 m /8' 
(Διάμετρος 4,2 m /14' με το προαιρετικό μικρόφωνο επέκτασης)

Διάμετρος 6 m/20' 
(Διάμετρος 8,5 m/28' με τα προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης)

Ήχος ευρέως φάσματος 360° Ήχος HD

Τεχνολογία Bluetooth® και NFC • •

Μικρόφωνα (Tx) 3 πανκατευθυντικά μικρόφωνα 4 πανκατευθυντικά μικρόφωνα 

Ηχεία (Rx) Ειδικά ρυθμισμένο ηχείο Μονοφωνικό

Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης1

Σχεδιασμένο για φορητότητα

Τηλεχειριστήριο • •

Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα 
τοποθέτησης σε βάση •

Υποδοχή ασφαλείας Kensington • •

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
μπαταρίας/Αναμενόμενος χρόνος 
ομιλίας

Μη διαθέσιμο 
 

Μη διαθέσιμο 
 

Συμβατότητα 
 

Πιστοποιημένη για Skype for Business, Microsoft Cortana®, 
συμβατό με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των 

μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech3

Πιστοποιημένη για Skype for Business, 
συμβατή με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των 

μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech3

Εγγύηση Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

Κωδικός προϊόντος # 960-001102 960-001057



1  Συμβατή με εκδόσεις Android και Windows 8.1 – δείτε τις 
προδιαγραφές για τις απαιτήσεις. Οι συσκευές μπορεί να αναφέρουν 
τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης με άλλον τρόπο, όπως 
«Μετάδοση οθόνης» και «Προβολή της οθόνης μου». Επιβεβαιώστε 
τη συμβατότητα με τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης με τον 
κατασκευαστή της κινητής συσκευής.

2  Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για 
την πιο πρόσφατη έκδοση.

3  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για την 
ενημερωμένη λίστα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

4  Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο διαφέρουν ανάλογα με την 
εφαρμογή. Απαιτεί καλώδιο USB 3.0 το οποίο δεν περιλαμβάνεται.

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

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα 
προϊόντα μας συνεργασίας; Επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση www.logitech.com/VC

Ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017
© 2017 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα 
σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι 
σήματα κατατεθέντα.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων 
τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα 
που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το έντυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά και τις τιμές του προϊόντος που περιλαμβάνονται στο παρόν 
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Οι τηλεδιασκέψεις μόλις  
έγιναν πολύ καλύτερες.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις τηλεδιασκέψεων  
της Logitech, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/VC.


