กลุ่มคนขนาดเล็ก
ศักยภาพยิ่งใหญ่

Logitech ConferenceCam BCC950
การประชุมผ่านวิดีโอสำ�หรับกลุ่มคนขนาดเล็ก ควร
จะเป็ นมากกว่าการนัง่ รอบเว็บแคมของพีซีหรือ
อ้อนวอนขอใช้ระบบห้องประชุมที่ล้นแน่น ผลิตภัณฑ์
ConferenceCam BCC950 ผสานระบบภาพความ
คมชัดเอชดีคุณภาพสูงและเสียงใสชัดเจนในชุด
ผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง

ดังนัน
้ กลุ่มคนขนาดเล็กสามารถทำ�การประชุม
ผ่านวิดีโอของตนเองได้จากที่ใดก็ตามในออฟฟิ ศ
ผลิตภัณฑ์ ConferenceCam BCC950 ออกแบบ
มาเพื่อรองรับกลุ่มคนขนาดเล็ก ด้วยอุปกรณ์ประชุม
ผ่านภาพและเสียงครบวงจรในหนึ่งเดียว เหมาะ
สำ�หรับห้องขนาดเล็ก ห้องทำ�งานส่วนตัว หรือพื้นที่

ประชุมขนาดย่อม ด้วยคุณภาพภาพระดับเอชดีคมชัด
และเสียงชัดใสกิก
๊ กลุ่มคนขนาดเล็กไม่เกิน 4 คนจะ
มองเห็นอีกทัง้ ได้ยินโดยไม่ถูกหลงลืม การควบคุม
อุปกรณ์ทำ�ได้สะดวกด้วยรีโมทคอนโทรลและปุ่มบน
ตัวเครื่อง

Logitech ConferenceCam BCC950
ฟี เจอร์เด่น
ดีไซน์ ออกแบบครบวงจรผสมผสานภาพระดับเอชดีเข้า
กับเสียงชัดใสคุณภาพสูง
การประชุมผ่านวิดีโอในระดับธุรกิจ

ลำ�โพงดูเพล็กซ์เต็มรูปแบบในตัว และไมโครโฟนตัด
เสียงรบกวน

ช่วยให้สมาชิกในที่ประชุมทุกคนได้ยินและส่งเสียงได้ชัดเจน
ในระยะห่างจากตัวเครื่องไม่เกิน 6 ฟุต
ไมโครโฟนหลายทิศทางรับเสียงและป้ องกันเสียงสะท้อน
ช่วยให้การสนทนาราบรื่นราวกับว่ากำ�ลังพูดคุยอยู่ในห้อง
เดียวกัน
รีโมทคอนโทรลและตัวเลือกควบคุมด้วยปุ ่ม

ควบคุมการแพน ก้ม-เงย และซูมกล้อง ปรับเพิ่ ม/ลดระดับ
เสียง ปิ ดเสียง และรับสาย/วางสาย

1080p HD สูงสุด 30 fps
ภาพวิดีโอคุณภาพเยี่ยม

ความเข้ากันได้ของโปรแกรมอย่างกว้างขวาง

โฟกัสอัตโนมัติและเลนส์ท่ค
ี มชัด

ปรับปรุงการทำ�งานร่วมกันแบบเผชิญหน้ า เทคโนโลยีเลนส์
Logitech ขัน
้ สูงให้คุณภาพวิดีโอที่โดดเด่น มีความละเอียด
ความเร็ว ความลื่นไหล สมดุลสี และรายละเอียดที่ยอดเยี่ยม

รับรองการใช้งานสำ�หรับ Skype for Business และ Skype™
อีกทัง้ ทำ�งานร่วมกับระบบประชุมผ่านวิดีโอยอดนิยมอื่น

มุมมองภาพ 78 องศาและการแพนวิดีโอ 180 องศา

รองรับการใช้งานแบบ Plug-and-play กับทัง้ พีซีและ
Mac® ด้วยการเข้ารหัส H.264 บนบอร์ด

อุปกรณ์ เพิ่มความสูงของกล้อง

รองรับการเชื่อมต่อ plug-and-play กับระบบประชุมผ่าน
วิดีโอจำ�นวนมาก

ConferenceCam จึงเหมาะกับการประชุมกลุ่มคนขนาดเล็ก

วางจุดโฟกัสของกล้องที่ระดับสายตาเพื่อมุมภาพที่เหมาะสม
สูงสุด

เซ็นเซอร์เว็บแคมคุณภาพสูงและเทคโนโลยี Logitech
RightLight™ 2
ปรับปรุงคุณภาพของภาพในที่ แสงน้ อยและมีไฟส่องจาก
ด้านหลัง

คุณสมบัติทางเทคโนโลยี
สเปควิดีโอ

สเปคเสียง

1080p

ไมโครโฟนรับเสียงหลายทิศทาง

30fps

รัศมีการรับเสียง 6 ฟุต

มุมมองภาพ 78 องศา

แบนด์วิธไมโครโฟน: 200Hz - 8kHz

H.264 UVC 1.1 / AVC

แบนด์วิธ: 220Hz - 20kHz

PTZ

ระดับเอาต์พุตสูงสุด: 80vdB SPL @ 1 ฟุต (0.30 เมตร)

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ConferenceCam BCC950
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 960-000939
UPC: 097855088024
ข้อกำ�หนดของระบบ

ใช้พลังงานจาก

USB-2 หรืออะแดปเตอร์ AC
ความเข้ากันได้

เนื่องจากโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอและเว็บเกือบทัง้ หมด
สามารถใช้งานร่วมกับ UVC ดังนัน
้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอและเสียง
ของ Logitech จึงทำ�งานร่วมกับโปรแกรมทัง้ หมด โดยไม่
จำ�เป็ นต้องติดตัง้ ไดรเวอร์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ขนาด + น้ำ �หนั กผลิตภัณฑ์

ภายในกล่อง

ความยาว 6.07 นิ้ว (154.2 มม.)

ConferenceCam

ความกว้าง 5.78 นิ้ว (146.9 มม.)

รีโมท

ความสูง 13.57 นิ้ว (344.7 มม.)

เอกสารคม
ู่ อ
ื สำ�หรับผใู้ ช้

น้ำ �หนั ก 1 ปอนด์, 4.03 ออนซ์ (568 ก.)

อะแดปเตอร์ AC

Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10
Mac OS® X 10.7 และรุ่นใหม่กว่า
®

การรับประกัน

สำ�หรับการสนับสนุน full HD โปรดสอบถามเกี่ยวกับความ
ต้องการของระบบจากผู้ผลิตโปรแกรมซอฟต์แวร์ของคุณ

www.logitech.com/product/
conferencecam-bcc950

แบบจำ�กัด 2 ปี สำ�หรับฮาร์ดแวร์

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri
Road, Pathumwan, Bangkok 10330
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