KẾT NỐI VỚI
PHẦN CÒN LẠI.

Connect của Logitech
Connect của Logitech® không chỉ vượt trội ở chỗ
sở hữu thiết kế đã giành giải thưởng — mà việc
tổ chức hội nghị video khi sử dụng thiết bị trở nên
dễ dàng đến mức ai cũng có thể thiết lập và có giá
thành phù hợp khiến bạn có thể trang bị video cho
mọi phòng họp. Được thiết kế cho những phòng
nhỏ tối đa 6 người, giải pháp hội nghị video này
mang lại trường ngắm rộng 90o với tính năng quét
ngang kỹ thuật số và nghiêng cơ học, thu phóng

HD kỹ thuật số 4 lần, và quang học sắc nét khiến
cho việc nhìn thấy mọi người trong phòng trở nên
đơn giản.
Thiết kế tất cả trong một, pin tích hợp và vỏ du lịch
tùy chọn giúp bạn dễ dàng mang Connect trên
đường. Và với một dấu chân nhỏ gọn chỉ 2,95”
(75mm) đường kính, Connect hoàn toàn phù hợp
cho cả văn phòng gia đình và phòng họp.

Với Connect, bạn cũng có thể sử dụng USB và
mic thu âm di động Bluetooth để thực hiện các
cuộc gọi có âm thanh tuyệt vời. Với âm thanh
360o trung thực, người dùng có thể nghe và được
nghe trong phạm vi đường kính 12 ft trong khi
công nghệ giảm tiếng ồn và tiếng vọng đem đến
âm thanh sống động như thật.

Connect của Logitech

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Thiết kế tất cả trong một di động
Kiểu dáng đẹp, dễ mang đi, nhanh chóng thiết lập và
sử dụng để mở rộng tiềm năng hợp tác của không gian
làm việc ở mọi nơi.

Nghe và được nghe thấy
Âm thanh được điều chỉnh mang lại trải nghiệm chất
lượng để người dùng có thể nghe và được nghe thấy
trong các phòng họp nhỏ và hội nghị.

Điều khiển camera từ xa
Vận hành các chức năng quét ngang, nghiêng và thu
phóng camera của một chiếc Camera hội nghị khác
của Logitech hoặc Webcam C930e ở một địa điểm
khác.*

Hoàn hảo cho các nhóm làm việc nhỏ
Được tối ưu hóa cho các nhóm 1-6 người, trải nghiệm
video HD 1080p, âm thanh 360o và khả năng phản
chiếu màn hình không dây trong hầu như mọi không
gian làm việc — hãy xem hiệu suất tăng cao như thế
nào.

Cuộc nói chuyện có âm thanh trung thực và tự nhiên
Công nghệ khử tiếng ồn và tiếng vọng khiến cho cuộc họp
như đang diễn ra ở trong cùng một căn phòng.

* Yêu cầu tải về phần bổ trợ.

Thấy và được thấy
Tự động lấy nét người và vật thể để có độ phân giải
sắc nét cho dù ống kính hướng tới đâu.
Khả năng kết nối đa thiết bị
Chỉ cần kết nối máy tính hoặc máy Mac® để tiến hành
cuộc họp chân thực trong môi trường máy tính quen
thuộc của bạn.
Tương tác với mọi người tại bàn
Trường ngắm 90o với tính năng quét ngang, nghiêng
và thu phóng kỹ thuật số 4 lần với chất lượng full HD,
lý tưởng cho cuộc họp nhóm nhỏ.

Khả năng kết nối USB - sử dụng ngay sau khi cắm
Không cần phần mềm đặc biệt, không cần học hỏi hay
bảo trì, kết nối với hội nghị video chưa bao giờ dễ dàng
đến thế.
Chứng nhận đẳng cấp chuyên nghiệp
Được chứng nhận tương thích với Skype for Business,
Cisco Jabber® và WebEx® đảm bảo một trải nghiệm
tích hợp với hầu hết các nền tảng hội nghị video đẳng
cấp doanh nghiệp.*
* Xem www.logitech.com/ciscocompatibility để biết phiên bản mới nhất.

Công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC)
Ghép cặp thiết bị di động tới Connect đơn giản bằng
cách đưa chúng đến gần nhau.*
* Với các thiết bị di động có công nghệ NFC.

Khả năng kết nối không dây Bluetooth
Tạo kết nối nhanh chóng và dễ dàng giữa bất kỳ thiết
bị Bluetooth với mic thu âm tích hợp.

Điều khiển từ xa có thể cắm vào đế
Dễ dàng vận hành các chức năng quét ngang/nghiêng/
thu phóng và âm thanh camera (trả lời/kết thúc cuộc
gọi, âm lượng, tắt tiếng) trong cuộc họp.* Điều khiển
từ xa che lấy thấu kính khi không sử dụng camera để
tăng thêm tính riêng tư.
* Với Skype® for Business, Skype™, và Cisco Jabber®.

Hoạt động với hầu hết các Ứng dụng hội nghị video
Người dùng thoải mái sử dụng chương trình hội nghị
video trên máy tính bàn họ lựa chọn.
Được trang bị khóa Kensington
Khe khóa máy Kensington đem đến một giải pháp bảo
mật đơn giản, tích hợp giúp bảo vệ chống trộm.
Pin sạc
Linh hoạt khi bỏ quên dây sạc: thực hiện cuộc gọi
video/phản chiếu màn hình trong tối đa 3 giờ hoặc sử
dụng mic thu âm tới 15 giờ với một lần sạc đầy pin (có
thể sạc qua cổng USB hoặc dây nguồn AC).
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Tính năng của Connect

Trường ngắm 90o
Với điều khiển quét ngang/nghiêng
kỹ thuật số và nghiêng cơ học.

Mic song công thu mọi hướng
Khiến cho cuộc hội thoại như đang diễn
ra trong cùng một căn phòng.

Âm thanh 360o với phạm vi đường
kính 12 ft
Âm thanh được điều chỉnh mang
lại trải nghiệm chất lượng để người
dùng có thể nghe và được nghe thấy
trong phạm vi đường kính 12 ft.

Gắn điều khiển từ xa
Tay nắm điều khiển từ xa từ trên ống kính
để đảm bảo sự riêng tư về hình ảnh và
bảo vệ khỏi bụi bẩn và trầy xước.

Thông số KỸ THUẬT
CAMERA

THIẾT BỊ THU ÂM

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Gọi video full HD 1080p (lên tới 1920 x 1080 pixel); gọi
video HD 720p (lên tới 1280 x 720 pixel) với các máy
khách được hỗ trợ

Mic thu âm song công tích hợp với tính năng khử tiếng
vọng và tiếng ồn

Điều khiển từ xa có thể cắm vào đế để vận hành các
chức năng camera/thiết bị thu âm

Âm thanh dải rộng 360o trong phạm vi đường kính 12 ft

Điều khiển từ xa có phạm vi 10 ft

Tiêu chuẩn H.264 UVC 1.5 với công nghệ Mã hóa
video có thể mở rộng (SVC)
Hỗ trợ H.264 SVC 1080p đối với Skype for Business,
cùng với các tính năng tối ưu hóa cho chất lượng cuộc
gọi tốt nhất trong video HD một bên hay nhiều bên
Trường ngắm 90o có chức năng lấy nét tự động
Thu phóng kỹ thuật số 4 lần với chất lượng full HD
Công nghệ Rightlight™ 2 đem đến hình ảnh rõ ràng
trong nhiều môi trường có điều kiện chiếu sáng khác
nhau (ngay cả ánh sáng yếu)
Quét ngang, nghiêng và thu phóng kỹ thuật số từ điều
khiển từ xa hoặc ứng dụng tùy chọn có thể tải về
Nghiêng cơ học
LED trên camera chỉ báo đang truyền phát

Công nghệ không dây NFC và Bluetooth
Các đèn LED để báo hiệu việc truyền phát qua thiết bị
thu âm, tắt tiếng, giữ và ghép cặp Bluetooth không dây
Các nút điều khiển để trả lời/kết thúc cuộc gọi, tắt tiếng
Micrô (Tx)
H
 ai micrô thu mọi hướng hỗ trợ phạm vi đường
kính 12 ft

THÔNG SỐ
Pin sạc được hỗ trợ tới 3 giờ thực hiện hội nghị video
hoặc phản chiếu màn hình; 15 giờ đối với âm thanh
Bluetooth. Thời gian để sạc (từ nguồn điện AC, thiết bị
không hoạt động): 3 giờ
Có thể sạc pin qua nguồn điện AC hoặc USB (không
được cấp điện qua USB)

Độ nhạy tần số: 100Hz – 16kHz

Dây USB có thể tháo rời dài 6 ft để tổ chức hội nghị
video trên máy tính hoặc máy Mac

Độ nhạy: -34dB +/-3dB

Hoạt động với hầu hết các ứng dụng hội nghị video

Độ méo tiếng: <1% @ 1KHz tại 65dB

Chứng nhận đẳng cấp chuyên nghiệp

Loa (Rx)
Độ nhạy tần số: 140Hz – 16KHz
Độ nhạy: 89dBSPL +/-3dB tại 1W/0.5M
Công suất tối đa: 91.5dBSPL tại 0.5M
Độ méo tiếng: <5% từ 200Hz

Khe khóa máy Kensington
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Connect
Part #: 960-001038
UPC: 5099206059047

YÊU CẦU HỆ THỐNG
Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10
Mac® OS X® 10.7 trở lên
Chrome OS™ Phiên bản 29.0.1547.70 trở lên
Cổng USB 2.0 (Sẵn sàng cho USB 3.0)

www.logitech.com/CONNECT

Xuất bản tháng 9/2018

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM

BÊN TRONG HỘP

Trọng lượng/Kích thước có kẹp
Chiều rộng 2,95 inch (75 mm)
Chiều cao 11,98 inch (304.2 mm)
Chiều sâu 2,95 inch (75 mm)
Trọng lượng 27,02 ounce (766 g)
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Điều khiển từ xa
Chiều rộng 1,6 inch (41 mm)
Chiều cao 5 inch (128 mm)
Chiều sâu 0,35 inch (9 mm)
Trọng lượng 1,13 ounce (32 g)

Cáp USB

Kích thước hộp đựng
Chiều rộng 3,6 inch (91 mm)
Chiều cao 16,5 inch (419 mm)
Chiều sâu 5,7 inch (145 mm)
Trọng lượng 47,26 ounce (1340 g)

Văn Phòng Đại Diện Logitech Việt Nam Tại TP. Hồ Chí
Minh
Tòa nhà Centec Tower
Phòng 21, Lầu 4, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường
6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Bộ chuyển đổi nguồn có giắc cắm
Giắc cắm cục bộ

Tài liệu
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