UTROLIG
TRANSPORTABEL
OG ALSIDIG
ALT I ENVIDEOLØSNING
SAMARBEJDE I
MINDRE GRUPPER

Logitech ConferenceCam Connect
Med totalløsningen Logitech ® ConferenceCam Connect er
360-graderslyd og video i HD 1080p pludselig til at betale og
nemt at tage med sig. Denne videokonferenceløsning er pærelet
at installere og rummer mulighed for tilslutning af flere enheder
– perfekt til mindre arbejdsgrupper med op til seks medlemmer.

Nu har du adgang til en USB- og Bluetooth ®-højtalertelefon
med video i professionel kvalitet og projicering via trådløs
skærmspejling 1 næsten uanset hvor du arbejder.

Logitech ConferenceCam Connect

Video i HD 1080p og 360-graderslyd –
til at betale og nemt at tage med sig

Mulighed for tilslutning af flere
enheder

Alt i en-videoløsning til samarbejde i mindre grupper
Den prismæssigt overkommelige videokonferenceløsning ConferenceCam Connect er
pærelet at installere, rummer mulighed for tilslutning af flere enheder og fungerer
optimalt i mindre arbejdsgrupper med op til seks medlemmer. Hermed løfter den
samarbejde i mindre grupper op på et helt nyt niveau.
ConferenceCam Connect byder på et imponerende 90-graders synsfelt med digital
panorering, mekanisk vippefunktion, 4 x digital zoom i fuld HD og en glaslinse med
autofokus. Denne mobile højtalertelefon er udstyret med trådløs Bluetooth ®-teknologi,
NFC (Near Field Communication) og USB. Med den ægte 360-graderslyd kan brugerne
høre og blive hørt inden for en diameter på 3,6 meter, og teknologien til reduktion af
akustisk ekko og baggrundsstøj sørger for at lyden i samtaler er livagtig.
Med ConferenceCam Connect får du utrolig fleksibilitet uanset hvor du arbejder,
fordi kameraet kan køre på batteri eller lysnet, tilbyder tilslutning af flere enheder og
er certificeret af Microsoft ®, Cisco® og Skype™ til samlet kommunikation (UC).

90-graders synsfelt
med digital panorering/ vipning
og mekanisk vippefunktion.

Smartphones

45%

Tablet-pc'er

27%

Kontorer hvor som helst Procentdel af lyd- eller
webkonferencer der startes på en mobilenhed.
Takket været udviklingen inden for personlige
enheder kan vi nu oprette forbindelse til møder
uanset hvor vi befinder os.
* Kilde: Wainhouse "The Evolution of Meeting Rooms"
10/2013

Retningsuafhængige mikrofoner
med fuld dupleks
Det virker som om alle samtalens
deltagere er i det samme lokale.

360-graderslyd med en
rækkevidde på 3,6 meter

HDMI-stik

Lyden er justeret med henblik på
at give brugerne en lydoplevelse
af høj kvalitet så de kan høre og
blive hørt inden for en afstand på
3,6 meter.

Slut ConferenceCam-enheden til
en tv-skærm i HD for at streame
indhold trådløst. ConferenceCamenheden tilsluttes automatisk
uden at du skal vælge den rigtige
tv-indgang.

Logitech ConferenceCam Connect

FOKUS PÅ FUNKTIONER
Transportabelt system med alt i ét-design
Nemt at transportere takket være det slanke alt i étdesign og ekstremt fleksibelt uanset hvor du arbejder.

Perfekt til mindre arbejdsgrupper
Den optimale løsning til team på op til seks personer
med video i HD 1080p, 360-graderslyd og projicering via
trådløs skærmspejling næsten uanset hvor du arbejder –
og produktiviteten vil vokse eksplosivt.

Se og bliv set
Linsen fokuserer automatisk på personer og genstande
og sikrer knivskarp opløsning uanset hvilken retning den
peger.

H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning (SVC)
Videobehandling i kameraet frigør båndbredde på
den bærbare computer hvilket giver mere jævn
videostreaming i programmer som Microsoft® Lync™
2013.

Certificeringer til erhvervsbrug
Optimering til Microsoft® Lync™ 2013 og Cisco Jabber™,
WebEx®-kompatibilitet3 og Skype™-certificering sikrer
en integreret oplevelse via de fleste platforme for samlet
kommunikation.

NFC (Near Field Communications)
Hvis du holder en NFC-kompatibel4 mobilenhed over
basekonsollen, kan du lynhurtigt oprette binding og
nyde den professionelle lydkvalitet via højtalertelefonen.

Mulighed for tilslutning af flere enheder
Du skal bare tilslutte en pc eller Mac for at kunne
afholde virkelighedstro møder i brugerens eget velkendte
computermiljø. Herudover kan du ved hjælp af den
praktiske trådløse tilslutning udføre skærmspejling og
lydkobling via kompatible mobilenheder2.

Trådløs Bluetooth®-forbindelse
Du kan hurtigt og nemt oprette forbindelse mellem
en Bluetooth®-kompatibel enhed og den indbyggede
højtalertelefon.

Kommuniker med alle ved bordet
Synsfelt på 90 grader med digital panorering og vipning
og 4 x digital zoom i fuld HD er perfekt til møder i
mindre grupper.

Fjernbetjening af kamera
Du kan panorere, vippe og zoome med et andet
Logitech ConferenceCam eller et Webcam C930e på et
andet sted5.

Hør og bliv hørt
Lyden er justeret med henblik på at give brugerne en
lydoplevelse af høj kvalitet samt mulighed for at høre og
blive hørt inden for 3,6 meters afstand.

Fjernbetjening som kan anbringes i dokken
Du kan nemt panorere, vippe og zoome med kameraet
samt bruge lydfunktionerne (besvare/afslutte6 opkald,
lydstyrke, lydløs) under møder. Linsen kan dækkes til
med fjernbetjeningen så ingen kan snage dit privatliv,
når kameraet ikke er i brug.

Samtaler der lyder virkelige og naturlige
Ekko- og støjreducerende lydteknologi får samtalerne til
at lyde som om de blev ført i det samme lokale.

Plug-and-Play-tilslutning via USB
Det har aldrig været nemmere at afholde
videokonferencer i professionel kvalitet fordi der ikke er
behov for særlig software, oplæring eller vedligeholdelse.

Genopladeligt batteri
Du kan endda lade strømledningen blive derhjemme:
foretag skærmspejling/videoopkald i op til tre timer,
eller anvend højtalertelefonen i op til 15 timer med et
fuldt opladet batteri.

Trådløs skærmspejling1
Via en trådløs forbindelse kan du spejle præsentationer,
regneark, videoklip eller indhold fra internettet fra en
mobilenhed1 til en tv-skærm.

Virker sammen med de fleste programmer til
samlet kommunikation (UC) og afholdelse af
videokonferencer
Brugerne kan selv vælge hvilken skrivebordsversion af
videokonferenceprogrammet de vil bruge.

Understøtter Kensington-lås
Kensington-låsen er en enkel og indbygget
sikkerhedsløsning som sikrer udstyret mod tyveri.

Logitech ConferenceCam Connect
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
KAMERA

HØJTALERTELEFON

FJERNBETJENING

•	Videosamtaler i fuld HD 1080p (op til 1920 x 1080
pixel) ved 30 billeder pr. sekund 7

•	Indbygget højtalertelefon med fuld dupleks
og reduktion af ekko og baggrundsstøj

•	H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning
(SVC)

•	360-graderslyd med bredt frekvensspektrum
og en rækkevidde på 3,6 meter

•	Fjernbetjening som kan anbringes i dokken –
til betjening af kameraets/højtalertelefonens
funktioner

•	Understøtter H.264 SVC 1080p for Microsoft®
Lync™ 2013 og er optimeret til den bedst mulige
opkaldskvalitet for HD-videosamtaler med én eller
flere deltagere

• Bluetooth®- og NFC-funktion

• 90-graders synsfelt med autofokus
• 4 x digital zoom i fuld HD
•	Rightlight™ 2-teknologi giver klare billeder under
forskellige lysforhold (selv i svagt lys)

•	Indikatorer for højtalertelefonafspilning, lydløs,
pause og Bluetooth®-binding
•	Knapper til besvarelse/afslutning af opkald,
lydstyrkeregulering og afbrydelse af lyden
Mikrofoner (Tx)
– To retningsuafhængige mikrofoner med en
rækkevidde på 3,6 m

•	Digital panorering, vipning og zoom via
fjernbetjening eller vha. en app der kan
downloades

– Frekvensområde: 100 Hz – 16 kHz
– Følsomhed: -34 dB +/-3 dB

• Mekanisk vippefunktion
• Kameraindikator til angivelse af aktiv streaming

– Forvrængning: <1 % ved 1 KHz og 65 dB
Højtalere (Rx)
– Frekvensområde: 140 Hz – 16 KHz
– Følsomhed: 89 dBSPL +/-3 dB ved 1 W/0,5 m
– Maksimalt output: 91,5 dBSPL ved 0,5 m
– Forvrængning: <5 % fra 200 Hz

PRODUKTSPECIFIKATIONER
Primær pakke
Produktnummer: 960-001034
EAN-kode: 5099206059030
Mål: 41,9 x 14,5 x 9,1 cm
Vægt: 1,34 kg
SYSTEMKRAV

• 3 meters rækkevidde
TRÅDLØS SKÆRMSPEJLING OG TILSLUTNING
• Skærmspejling2 via Wi-Fi-forbindelse til enheden
• HDMI-stik til tv-udgang
•	Genopladeligt batteri der sikrer skærmspejling eller
afholdelse af videokonferencer i op til 3 timer samt
Bluetooth-lyd i op til 15 timer
•	Fuld batteriopladningstid (med vekselstrøm og ved
passiv enhed): 3 timer
•	Batteriet kan oplades via lysnettet og USB
(men kan ikke få strøm gennem USB)
•	Udtageligt USB-kabel på 6 meter til afholdelse af
pc- eller Mac-baserede videokonferencer
•	Virker sammen med de fleste programmer til
samlet kommunikation (UC) og afholdelse af
videokonferencer
• Certificeringer til erhvervsbrug
• Kensington-lås

PRODUKTMÅL OG VÆGT
Mål og vægt med klips
75 x 304,2 x 75 mm
766 gram

KASSEN INDEHOLDER
Emballagens mål
91 x 419 x 145 mm
1340 g

Fjernbetjening
41 x 128 x 9 mm
32 g

ConferenceCam Connect-enhed, lysnetadapter med
stik, regionale stik, USB-kabel, dokumentation
GARANTI
• 2 års begrænset hardwaregaranti

•	Windows 7 eller 8.1
• Mac OS® X 10.7 eller nyere
Google Chromebook version
29.0.1547.70, platform 4319.79.0 med
– 2,4-GHz Intel® Core 2 Duo-processor
– 2 GB RAM eller mere
– Ledig harddiskplads til optagelse af videoklip
– USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)
Skærmspejling
– Android 4.3 eller nyere
– Windows 8.1 eller nyere*

Læs mere på:
www.logitech.com
Kontakt din foretrukne forhandler hvis du
har spørgsmål eller ønsker at bestille.
Opdateret september 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
1

 å forskellige enheder refereres der muligvis til funktionen
P
"skærmspejling" med andre ord, f.eks. "Cast skærm" eller
"Vis min skærm." Kontrollér om mobilenhedens producent
understøtter skærmspejling.

2

Kompatibel med Android og Windows 8.1.

3

 å www.logitech.com/ciscocompatibility kan du finde den
P
nyeste version.

4

Med mobilenheder der er udstyret med NFC-teknologi.
Med Microsoft® Lync™; kræver download af plugin.

5

Ved brug sammen med Microsoft® Lync™, Skype™ og Cisco
Jabber™.

6

Nogle softwareklienter understøtter kun HD-videoopkald i
720p – se producentens supportsider.

7
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