EXTRA BREED GEZICHTSVELD
VOOR KLEINE RUIMTES.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp is de beste
ConferenceCam ontworpen voor kleine
vergaderruimtes en teamruimtes.
Met MeetUp is elke zitplaats duidelijk
zichtbaar dankzij een superbreed
gezichtsveld van 120° dat de hele ruimte
omvat. De lens met lage vervorming,
ontworpen door Logitech, UltraHD
4K-optics en drie cameravoorinstellingen

bieden uitzonderlijke videokwaliteit voor
nog betere face-to-face samenwerking.

speaker klinken uw vergaderingen net zo
goed als ze eruitzien.

De geïntegreerde audio van MeetUp
werkt optimaal voor de akoestiek van
teamruimes en levert een buitengewone
geluidservaring. Dankzij de drie
horizontaal gerichte beamformingmicrofoons en een speciaal afgestemde

Het compacte alles-in-één ontwerp van
MeetUp beperkt de wirwar van kabels, het
is USB plug-and-play en werkt meteen uit
de doos met alle softwaretoepassingen
voor videovergaderen en cloudservice, ook
de toepassingen die u al gebruikt.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Uitbreidingsmicrofoon

Afstandsbediening

Alles-in-één ontwerp
De compacte alles-in-één vorm neemt minder ruimte
in beslag en beperkt de wirwar van kabels.

Meerdere bevestigingsopties
De vrijheid om MeetUp te plaatsen waar u maar wilt
(op een bureau, aan de muur of op een beeldscherm)
voor de beste teamruimte-ervaring.

KENMERKEN EN VOORDELEN
Superbreed gezichtsveld van 120°
Zorgt ervoor dat u iedereen in de ruimte kunt zien,
zelfs als ze dicht bij de camera of helemaal aan de
zijkant zitten.
Ultra HD 4K-beeldsensor
Ondersteunt verschillende resoluties, waaronder 4K
(Ultra HD)1, 1080p (Full HD) en 720p (HD) om de
kwaliteit van uw toepassing en monitor optimaal te
ondersteunen.
Vlijmscherpe optics
De geavanceerde lenstechnologie van Logitech levert
geweldige videokwaliteit met superieure resolutie,
snelheid, vloeiende beelden, kleurbalans en details.
Speciaal afgestemde speaker met 3 microfoons
De drie dwarse, omnidirectionele beamformingmicrofoons met geluids- en echo-onderdrukking
(plus een speciaal afgestemde speaker) zijn specifiek
geoptimaliseerd voor kleine vergaderruimtes.
Gemotoriseerd pannen/kantelen
Verbreed uw gezichtsveld nog verder (tot 170°)
om naar het whiteboard te pannen of andere
interessante details weer te geven.

5x-zoom in HD
Zoom in op close-ups van voorwerpen en
whiteboardtekst met uitstekende details en
helderheid.
3 cameravoorinstellingen
Selecteer tot drie vooraf ingestelde locaties voor de
weergave van de camera, en met een druk op een
knop van de afstandsbediening gaat u terug naar de
vorige locatie.

Kensington®-beveiligingssleuf
De Kensington-beveiligingssleuf beveiligt uw
apparatuur met een antidiefstalslot.

Gereed voor uitbreidingsmicrofoons
Een optionele uitbreidingsmicrofoon vergroot het
audiobereik van 2,4 m naar 3,7 m.

Werkt met de meeste videovergadertoepassingen
Compatibel met vrijwel elke softwaretoepassing voor
videovergaderingen, inclusief de toepassingen die u
al gebruikt.

INHOUD VAN DE DOOS
MeetUp-eenheid van camera en speakerphone
Afstandsbediening

Uitbreidingsmicrofoon voor MeetUp
Onderdeelnummer: 989-000405
EAN-code: 097855131171

Wandmontagebeugel en bevestigingsmateriaal

Tv-bevestiging voor MeetUp
Onderdeelnummer: 989-001498

Camera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Afstandsbediening
83 x 10 x 83 mm
72 g

Ontworpen om te werken met ingebouwd USBvideostuurprogramma van het besturingssysteem

Camerabeeldinstellingen

Stroomadapter

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

SOFTWAREDOWNLOADS

Optionele app voor camera-instellingen biedt:

USB-kabel van 5 m

OPTIONELE ACCESSOIRES

Plug-and-play USB-verbinding
Maakt eenvoudig verbinding met pc-, Mac®- en
Chrome™-apparaten zonder dat aanvullende
software vereist is.

Draadloze Bluetooth®-technologie
Verbind een Bluetooth-apparaat voor hoogwaardige
audiogesprekken.

PRODUCTSPECIFICATIES
MeetUp
Onderdeelnummer: 960-001102
EAN-code: 5099206072060

RF-afstandsbediening
Bedien de functies pannen, kantelen en zoomen
eenvoudig tijdens de vergadering, zonder dat u een
gezichtslijn nodig heeft.

CERTIFICERINGEN

Pannen, kantelen en zoomen
Om te downloaden gaat u naar:
www.logitech.com/support/MeetUp

SYSTEEMVEREISTEN

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, compatibel
met Cisco Jabber™2, gecertificeerd voor Windows,
Mac, Microsoft Cortana
®

Windows 7, Windows 8.1, of Windows 10
Mac OS X® 10.10 of hoger
Google Chromebook™ versie 29.0.1547.70,
platform 4319.79.0 met:
2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor

COMPATIBILITEIT

GARANTIE

2 GB RAM of meer

UVC/plug-and-play-compatibel

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

USB 2.0-poort (USB 3.0 vereist voor 4K-video)

Kom meer te weten op:
www.logitech.com/MeetUp
Neem voor bestellingen of verdere vragen
contact op met uw leverancier.
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Vereist een USB 3.0-kabel (niet inbegrepen)
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 ie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste
Z
versie

Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van
hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie.
De informatie hierin over product, prijs en functies is
onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

