VIDEOKONFERENCER
TIL MINDRE GRUPPER
ER ANKOMMET —
OVERALT.

Logitech ConferenceCam BCC950
I dag består 3 ud af 4 videokonferencer af flere deltagere.1 Og
inden 2015 vil 66 millioner mennesker bruge video til møder. 2
Mindre grupper har klart brug for en bedre løsning end at klemme
sig sammen omkring et webkamera og en pc eller at tigge om
plads i et overfyldt mødelokale.
Med Logitech ConferenceCam samles HD-video og fremragende
lyd i en enkel løsning til en fantastisk pris. Derved kan mindre
grupper afholde deres egne videokonferencer hvor som helst på
kontoret. Kom så, slip dine møder fri.

Hvad er så enestående ved ConferenceCam?
Den første alt i en-enhed til lyd- og videokonferencer som er
designet specielt til små grupper.
Med HD-video i professionel kvalitet kan små grupper blive set.
Uovertruffen lyd gør at små grupper kan blive hørt.
Med med fjernbetjeningen og knapper på enheden kan
opkaldet styres hvor som helst i rummet.

Logitech ConferenceCam BCC950
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PRODUKTOPLYSNINGER

FÅR STRØM FRA

LYDSPECIFIKATIONER

• USB-2-forbindelsen eller adapteren til lysnettet

• Retningsuafhængig mikrofon
•	Mikrofonen registrerer lyd inden for en radius
på 2,4 m
• Mikrofonens frekvensområde: 200 Hz-8 kHz

VIDEOSPECIFIKATIONER

• Frekvensområde: 220 Hz-20 kHz

• 1080 p

• Maksimalt udgangsniveau: 80 dB SPL ved 0,30 m

• 30 billeder pr. sekund

Produktnummer: 960-000867
154,2 x 146,9 x 344,7 mm
568 g
SYSTEMKRAV
Windows® 7 eller Windows® 8
Mac OS® X 10.6 og nyere
KASSEN INDEHOLDER

• 78-graders synsfelt

• ConferenceCam

• H.264

• Fjernbetjening

• Panorering, vipning og zoom

• Brugervejledning
• Adapter til lysnettet

Da næsten alle programmer til videosamtaler og samlet kommunikation er UVC-kompatible, fungerer Logitechs
video- og lydprodukter sammen med alle programmer uden behov for yderligere softwaredrivere.

GARANTI
• 2 års begrænset hardwaregaranti

FOKUS PÅ FUNKTIONER
Med alt i et-designet kombineres HD-video med klar
kvalitetslyd
Videokonferencer i erhvervsklassen.

Indbygget højtalertelefon med fuld dupleks og
mikrofon med støjreduktion
Alle deltagere i mødet kan både høre og høres klart
op til 2,4 m fra baseenheden.

Retningsuafhængig mikrofon og ekkoneutralisering
Det virker som om alle samtalens deltagere er i det
samme lokale.

Indbygget UVC H.264-teknologi og kompatibelt
med både pc og Mac
Er med til at sikre Plug and Play-funktionalitet på
tværs af mange platforme til videokonferencer.

Webkamerasensor i høj kvalitet og Logitech
RightLight™ 2-teknologi
Øger billedkvaliteten ved dårlig belysning og
bagbelysning.

Autofokus
Der kan deles dokumenter og billeder på nært hold
under samtaler.

Fjernbetjening og knapper på baseenheden
Hurtig betjening af panorerings-, vippe- og
zoomfunktioner samt skru op/ned, slå lyd fra og
besvar/læg på under samtaler.

Et 78-graders synsfelt og 180-graders panorering
Gør ConferenceCam ideelt til møder i mindre grupper.

HD-opløsning på 1080 p med op til 30 billeder
pr. sekund
Video i erhvervsklassen.

Kameraforlænger
Anbringer kameraets fokuspunkt i øjenhøjde, hvilket
giver de bedste vinkler til video.

Bred kompatibilitet med programmer
Optimeret til Microsoft® Lync™ og Skype™ og
fungerer med de fleste andre populære platforme til
samlet kommunikation (UC).

Læs mere på:
www.logitech.com
Kontakt din foretrukne forhandler hvis du
har spørgsmål eller ønsker at bestille.
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