SUPERBREDT SYNSFELT
TIL SMÅ RUM.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp er et førsteklasses
ConferenceCam designet til små
mødelokaler og kontorer. Med et bredt
synsfelt på 120° gør MeetUp det muligt
at se hele lokalet klart og tydeligt.
Med objektivet der er fremstillet af
Logitech, næsten uden forvrængning,
Ultra HD 4K-optik og tre foruddefinerede
kameraindstillinger får du en fantastisk

videokvalitet så du får forbedret
samarbejde som sad I ansigt til ansigt.
De indbyggede lydfunktioner i MeetUp er
optimeret til akustikken i små mødelokaler
og giver en fantastisk lydoplevelse. Tre
vandrette mikrofoner og en finjusteret
højtaler sikrer at dine møder lyder lige så
godt som de ser ud.

MeetUp har et kompakt alt-i-ét-design
der reducerer ledningsrod, og det har nem
tilslutning via USB så det fungerer med
det samme med hvilket som helst program
til videokonferencer og alle cloud-tjenester
– inklusive dem du allerede bruger.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Udvidelsesmikrofon

Fjernbetjening

FUNKTIONER OG FORDELE
Bredt synsfelt på 120°
Gør at alle i mødelokalet kan ses selv dem der sidder
tæt på kameraet eller langs væggen.

Alt i ét-design
Det kompakte alt i ét-design fylder mindre og
reducerer ledningsrod.

Ultra HD 4K-billedsensor
Understøtter flere opløsninger, herunder 4K (Ultra
HD)1, 1080p (Full HD) og 720p (HD), så du kan vælge
den kvalitet der passer til dit program og din skærm.

5 x HD-zoom
Stil skarpt på nærbilleder af genstande og indholdet
på whiteboards med fremragende detaljerigdom og
klarhed.

Knivskarpe billeder
Den avancerede objektivteknologi fra Logitech sikrer
at din video har fantastisk opløsning, hastighed,
ensartethed, farvebalance og detaljerigdom.

3 foruddefinerede kameraindstillinger
Du kan vælge mellem tre forudindstillinger for
kameraets synsfelt og skifte mellem dem ved et
enkelt tryk på en knap på fjernbetjeningen.

Specialtunet højtaler med 3 mikrofoner
Tre retningsuafhængige mikrofoner med
stråleretningsteknologi, ekkoneutralisering og
reduktion af baggrundsstøj – og en specialtunet
højtaler – er specielt optimeret til små mødelokaler.

Trådløs Bluetooth®-teknologi
Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed, og få opkald
med fantastisk lyd.

Mekanisk panorering/vipning
Udvid dit synsfelt endnu mere – op til 170° – for at
panorere til whiteboardet eller vise andre områder i
lokalet.

Kompatibelt med udvidelsesmikrofoner
Den valgfri udvidelsesmikrofon øger lydens
rækkevidde fra 2,4 m til 3,7 m.

PRODUKTSPECIFIKATIONER
MeetUp
Produktnummer: 960-001102
EAN-kode: 5099206072060

KASSEN INDEHOLDER
MeetUp-kamera og -højtalerenhed
Fjernbetjening

Udvidelsesmikrofon til MeetUp
Produktnummer: 989-000405
EAN-kode: 097855131171

Vægmonteringsbeslag og hardware

Tv-beslag til MeetUp
Produktnummer: 989-001498

Kamera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Fjernbetjening
83 x 10 x 83 mm
72 g

Plug-and-play via USB-forbindelse
Der kan nemt skabes forbindelser til pc'er, Mac®computere og Chrome™-enheder uden brug af ekstra
software.
Kensington®-sikkerhedsstik
Et Kensington-sikkerhedsstik sikrer udstyret med en
lås så du undgår tyveri.
Virker sammen med de fleste programmer til
videokonferencer
Det fungerer endda med stort set alle
softwareprogrammer til videosamtaler – også det I
bruger i forvejen.

DOWNLOAD AF SOFTWARE
Fungerer med operativsystemernes indbyggede
drivere til USB-video

Indstillinger for kamerabilledet

Strømadapter

PRODUKTMÅL OG VÆGT

Radiosignalfjernbetjening
Du kan nemt styre kameraets funktioner til
panorering/vipning/zoom under møderne uden
behov for nogen ledninger.

Appen til kameraindstillinger (tilbehør) omfatter:

USB-kabel på 5 m

VALGFRIT TILBEHØR

Mange monteringsmuligheder
MeetUp giver frihed til at montere det hvor det passer
bedst – på skrivebord, væggen eller på en skærm – så
du får den bedst mulige mødeoplevelse i små lokaler.

CERTIFICERINGER
Certificeret til Skype for Business, kompatibelt med
Cisco Jabber™2, certificeret til Windows, Mac og
Microsoft Cortana
®

Dreje-, vippe- og zoomfunktion
Du kan downloade den på:
www.logitech.com/support/MeetUp

SYSTEMKRAV
Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X® 10.10 eller nyere
Google Chromebook™ version 29.0.1547.70,
platform 4319.79.0 med:
2,4-GHz Intel® Core 2 Duo-processor

KOMPATIBILITET

GARANTI

2 GB RAM eller mere

UVC/plug-and-play-kompatibelt

2 års begrænset hardwaregaranti

USB 2.0-port (USB 3.0 kræves til 4K-video)

Læs mere på:
www.logitech.com/MeetUp
Kontakt din foretrukne forhandler hvis du
har spørgsmål eller ønsker at bestille.
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Kræver et USB 3.0-kabel, der ikke medfølger.
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 u finder den nyeste version på
D
www.logitech.com/ciscocompatibility

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i
denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og
funktioner kan ændres uden varsel.

