
ระบบสัญญาณเสียงในตัวของ MeetUp ถูกปรับให้เหมาะกับขนาด
เสียงสะท้อนในห้องประชุมแบบกลุุม เพื่อน�าสุงประสบการณ์ด้าน
เสียงที่ยอดเยี่ยม ไมค ์3 ตัวที่ใช้เทคโนโลย ีbeamforming 
กระจายเสียงในแนวนอนรอบทิศทางและล�าโพงที่ปรับแตุงได้ตาม
ต้องการ ชุวยให้คุณมัน่ใจได้วุาสัญญาณเสียงในการประชุมของ
คุณจะมีคุณภาพเทียบเคียงกับภาพที่เห็น มนุษย์มักจะสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหวุางเสียงและภาพที่ตาเห็น สัญญาณเสียงจาก
ด้านหน้าห้องของ MeetUp รังสรรค์ประสบการณ์การรับฟังที่
ผสานเป็นหน่ึงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเดุน 

Logitech® MeetUp คือกล้องเพื่อการประชุมสัมนาระดับสูง  
ที่ออกแบบส�าหรับใช้ในห้องประชุมสัมนาขนาดเล็กและห้อง
ประชุมแบบกลุุม ด้วยความสามารถในการจับภาพทัว่ห้อง มุมมอง
กว้างขวาง 120° ท�าให ้MeetUp สามารถน�าเสนอภาพทุกๆ ที่นัง่
บนโต๊ะได้อยุางชัดเจน FOV ส�าหรับแพน/เอียง ที่เป็นมุมกว้าง 
กวุาเดิม มากถึง 175° เลนส์ออพติค Ultra HD 4K ที่เป็นวิศวกรรม
ของ Logitech ลดความผิดสุวนของภาพ คุาตัง้ลุวงหน้า 3 คุา
ส�าหรับกล้อง น�าเสนอคุณภาพวิดีทัศน์ที่เหนือชัน้และขยาย 
ความสามารถของการประชุมสัมนาแบบพบหน้าขึ้นไปอีกระดับ

มมุมอง กวา้งพเิศษ 
ส�าหรบัพืน้ทีเ่ล็ก

Logitech MeetUp
ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดลักษณะ all-in-one ลดความ
ยุุงเหยิงจากสายตุอตุางๆ และ MeetUp ยังมีระบบ USB 
plug-and-play และสามารถท�างานได้ทันทีที่น�าออกจากกลุอง
กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ประชุมสัมนาทางวิดีทัศน์และบริการ 
cloud ทุกประเภท รวมถึงโปรแกรมที่คุณใช้อยุูแล้ว



Logitech BRIO

มุมมองกว้างพิเศษ 120°
กล้องที่มีมุมมองกว้างที่สุดในกลุุมผลิตภัณฑ์ประชุมสัมนาทางวิดีทัศน์ของ 
Logitech ชุวยให้สามารถมองเห็นทุกคนในห้อง แม้ผู้ที่นัง่ใกล้กล้องหรือมุม
ห้อง

เซนเซอร์จับภาพ Ultra HD 4K
รองรับความละเอียดหลากหลาย ได้แก ุ4K (Ultra HD)1  1080p (HD เต็ม) 
และ 720p (HD) เพื่อสนับสนุนคุณภาพสูงสุดที่ได้จากโปรแกรมหรือจอภาพ
ของคุณ

3 ช่องไมโครโฟนและล�าโพงปรับแต่งตามต้องการ
ไมโครโฟนเสียงรอบทิศทางกระจายเสียงด้วยเทคโนโลยีสุงสัญญาน 
beamforming ที่สามารถก�าหนดความแรงและทิศทางได ้พร้อมระบบตัดเสียง
รบกวนและเสียงก้อง ผสานกับล�าโพงที่สามารถปรับแตุงได ้ทัง้หมดน้ีเป็นการ
ออกแบบเพื่อห้องประชุมสัมนาขนาดเล็กโดยเฉพาะ ไมค์ได้รับการรับรองโดย 
Microsoft® Cortana® วุามีความแมุนย�าในการรับค�าสัง่เสียงส�าหรับใช้กับ
ระบบปฏิบัติการ Windows® 10 ทัง้หมด

เลนส์ออพติกคมชัด 
เพิม่ประสทิธภิาพการประชุมทางไกลทีเ่หนือกวาุไมตุาุงจากการประชุมพบปะ 
ตรงหน้า ดว้ยเทคโนโลยเีลนสข์ัน้สงูของ Logitech ทีส่ามารถน�าเสนอวดิทีศัน์
คณุภาพสงู พรอ้มความละเอยีด ความเรว็ ความลื่นไหล สมดลุส ีและรายละเอยีด
ขัน้สงูสดุ

ซูมความละเอียดสูง 5 เท่า
โคลสอัพภาพวัตถุและเน้ือหาบนกระดานไวท์บอร์ดได้อยุางละเอียดและชัดเจน

แพน/เอียงได้ดั่งใจ
ขยายมุมมองของคุณให้กว้างกวุา มากถึง 175° ในการแพนไปยังไวท์บอร์ดหรือ
ดูสุวนที่สนใจอื่นๆ

3 ค่าตัง้ล่วงหน้าส�าหรับกล้อง
เลือกต�าแหนุงคุาตัง้ลุวงหน้าได้ถึง 3 จุดส�าหรับมุมมองกล้องและกลับสุู
ต�าแหนุงคุาที่ตัง้ไว้ได้เพียงแคุกดปุุมเดียวบนรีโมท

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

เชื่อมตุอกับอุปกรณ์ที่ใช ้Bluetooth เพื่อรับสัญญาณเสียงที่ยอดเยี่ยม 

พร้อมระบบไมโครโฟนแบบขยาย
ไมโครโฟนแบบขยายที่เป็นอุปกรณ์เสริมชุวยเพิ่มรัศมีการสนทนาในห้อง
ประชุมแบบกลุุมที่ใหญุขึ้น

ดีไซน์แบบ All-in-one
รูปแบบ all-in-one ที่กะทัดรัดลดการใช้พื้นที่และความยุุงเหยิงของสายตุอ
ตุางๆ

รีโมทคอนโทรล RF 
สัง่การแพน/เอียง/ซูมกล้องได้งุายในระหวุางการประชุม

รองรับส�าหรับธุรกิจ
การรองรับระดับธุรกิจ2 หมายความวุาคุณสามารถเริ่มพรีเซนเทชัน่หรือการ
ประชุมผุานวิดีทัศน์ได้อยุางมัน่ใจ 

ความสามารถเชื่อมตุอ Plug-and-play USB
เชื่อมตุอกับอุปกรณ์พีซ,ี Mac® และ ChromeTM ได้งุายๆ โดยไมุต้องใช้
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ท�างานร่วมกับโปรแกรมการประชุมสัมนาทางไกลได้ส่วนใหญ่
สามารถใช้งานรุวมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์การประชุมสัมนาทางไกลเสมือนได ้
รวมถึงโปรแกรมที่คุณใช้อยุูแล้ว

ตัวเลือกติดตัง้ที่หลากหลาย 
เลือกพื้นที่ติดตัง้ MeetUp ได้อิสระในบริเวณที่เหมาะ ไมุวุาจะตัง้โต๊ะ ติดผนัง 
หรือจอแสดงผล เพื่อความเหมาะสมที่สุดส�าหรับห้องประชุมแบบกลุุม

สล็อตป้องกันโจรกรรมของ Kensington®

MeetUp มาพร้อมสล็อตป้องกันของ Kensington เพื่อให้ความมัน่ใจวุา
อุปกรณ์ของคุณมีระบบล็อคป้องกันขโมย

SmartDock

1 ต้องใช้สาย USB 3.0, ไมุได้มีให้
2 รองรับการใช้งานรุวมกับ Skype® for Business, Cisco Jabber™  
  ความสามารถผสมผสานการท�างานขัน้สูงกับ BlueJeans, Broadsoft, 
  LifeSize® Cloud, Vidyo และ Zoom
3 ดู www.logitech.com/ciscocompatibility ส�าหรับเวอร์ชัน่ลุาสุด

www.logitech.com/MeetUp
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MeetUp 
หมายเลขชิน้สุวน: 960-001101
UPC: 097855130037

ไมคข์ยายทีเ่ป็นอปุกรณ์เสรมิ
หมายเลขชิน้สุวน: 989-000405
UPC: 097855131171

แทน่อุปกรณ์เสรมิตดิตัง้ทวีี
หมายเลขชิน้สุวน: 939-001498
UPC: 097855133250

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

ภายในกล่อง

กลอ้ง MeetUp และชุดล�าโพงพรอ้มหฟัูง
รโีมทคอนโทรล 

สาย USB 5 ม.

อะแดปเตอรไ์ฟฟ้า
ฮารด์แวรแ์ละขายดึตดิผนัง

   ขนาด + น� ้าหนักผลิตภัณฑ์

กล้อง  
400 x 104 x 85 มม.
15.75 x 4.1 x 3.35” 
1.04 กก. / 2.3 ปอนด์

รีโมท  
83 x 10 x 83 มม.
3.25 x 0.375 x 3.25”
72 กรัม (2.5 ออนซ)์

ใบรับรอง

รองรับการใช้งานรุวมกับ Skype® for Business, Cisco 
Jabber™3, Windows, Mac, Microsoft Cortana

การรับประกัน

แบบจ�ากัด 2 ปีส�าหรับฮาร์ดแวร์

ความเข้ากันได้

สามารถใช้งานรุวมกับ UVC/plug-and-play

แหล่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ออกแบบเพื่อท�างานรุวมกับไดรเวอร ์USB video-class ของ
ระบบปฏิบัติการในตัว

โปรแกรมการตัง้คุากล้องที่เป็นอุปกรณ์เสริม ชุวยให้สามารถ:
ตัง้คุาภาพของกล้อง
แพน เอียง และซูม
หากต้องการดาวน์โหลด ไปที:่  
www.logitech.com/support/MeetUp

ข้อก�าหนดของระบบ

Windows 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10

Mac OS X® 10.10 หรือสูงกวุา

Google Chromebook™ เวอร์ชัน่ 29.0.1547.70, 
แพลตฟอร์ม 4319.79.0 พร้อมด้วย: 
โปรเซสเซอร ์2.4 GHz Intel® Core 2 Duo
หนุวยความจ�า 2 GB ขึ้นไป
พอร์ต USB 2.0 (ต้องใช ้USB 3.0 ส�าหรับวิดีทัศน์ 4K)

Logitech MeetUp


