
Logitech® MeetUp är en förstklassig 
konferenskamera utformad för små 
konferensrum och trånga utrymmen. 
Med den superbreda bildvinkeln på 120° 
som fångar hela rummet, syns varje 
stol tydligt runt bordet med MeetUp. 
Ett Logitechutformat objektiv med låg 
distorsion, UltraHD 4K-optik och tre 

förinställda kameralägen ger makalös 
videokvalitet och förbättrar ytterligare 
samarbetet ansikte mot ansikte.
MeetUps integrerade ljud är optimerat 
för akustik i trånga, små rum och ger en 
exceptionell ljudupplevelse. Tre horisontellt 
riktade strålformande mikrofoner och en 
specialanpassad högtalare ser till att dina 

möten låter lika bra som de ser ut.
Med en kompakt allt-i-ett-design som 
minimerar sladdtrassel, är MeetUp en 
smidig USB-ansluten enhet som fungerar 
direkt med alla videokonferensprogram 
och molntjänster – inklusive de du redan 
använder.

Logitech MeetUp

SUPERBRETT SYNFÄLT  
FÖR TRÅNGA UTRYMMEN.



TYPGODKÄNNANDEN

Certifierad för Skype® for Business, Cisco Jabber™-
kompatibel2, Windows-, Mac-, Microsoft Cortana-
certifierad

GARANTI

Två års begränsad maskinvarugaranti

KOMPATIBILITET

UVC-/plug-and-play-kompatibelt

Logitech MeetUp

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

1  Kräver en USB 3.0-kabel, ingår inte.
2  Senaste versionen finns på  

www.logitech.com/ciscocompatibility

Mer information finns här:  
www.logitech.com/MeetUp
Kontakta önskad återförsäljare för att lägga 
en beställning eller om du har ytterligare 
frågor.
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SYSTEMKRAV

Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10

Mac OS X® 10.10 eller senare

Google Chromebook™ version 29.0.1547.70, 
plattform 4319.79.0 med: 

2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor

Minst 2 GB RAM

USB 2.0-port (USB 3.0 krävs för 4K-video)

NEDLADDNING AV PROGRAMVARA

Fungerar med operativsystemets inbyggda USB 
video-drivrutin

Valfri kamerainställningsapp:

Kamerabildinställningar

Panorera, vinkla och zooma

För att hämta, gå till:  
www.logitech.com/support/MeetUp

I FÖRPACKNINGEN

MeetUp-kamera och högtalartelefonenhet

Fjärrkontroll 

5 m USB-kabel

Nätadapter

Väggmonteringsfäste och maskinvara

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MeetUp
Artikelnr: 960-001102
EAN-kod: 5099206072060

VALFRIA TILLBEHÖR
Förlängningsbar mikrofon för MeetUp
Artikelnr: 989-000405
EAN-kod: 097855131171

Tv-fäste för MeetUp
Artikelnr: 989-001498

   PRODUKTMÅTT + VIKT

Kamera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Fjärrkontroll
83 x 10 x 83 mm
72 g

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Superbred bildvinkel 120°
Gör att alla i rummet syns var de än sitter, även de 
som sitter nära kameran eller allra längst ut i kanten 
av rummet.

Ultra HD 4K-bildsensor
Har stöd för flera upplösningar, inklusive 4K (ultra-
HD)1, 1080p (Full HD) och 720p (HD) för bästa stöd 
för den kvalitet som erbjuds i ditt program och på 
din skärm.

Knivskarp optik 
Avancerad Logitech-objektivteknik ger fantastisk 
videokvalitet med superb upplösning, snabbhet, 
jämnhet, färgbalans och skarpa detaljer.

3 mikrofoner och specialanpassad högtalare
Tre bredsidiga, strålformande flervägsmikrofoner 
med brusreducering och ekosläckning – samt en 
specialanpassad högtalare – särskilt optimerade för 
små konferensrum. 

Motordriven panorering/vinkling
Utöka din bildvinkel – upp till 170° – för att panorera till 
whiteboardtavlan eller visa andra detaljer.

Allt-i-ett-design
Det kompakta allt-i-ett-formatet tar mindre plats 
och minimerar sladdtrassel.

5x HD-zoom
Zooma in och få närbilder på whiteboardinnehåll eller 
mindre föremål med oöverträfflig skärpa.

3 förval för kamera
Välj upp till tre förinställningar för kameravinkel och 
återgå till någon av dem genom att trycka på en 
knapp på fjärrkontrollen.

Trådlös Bluetooth®-teknik 
Anslut till en Bluetooth-enhet för ljudsamtal som 
låter utmärkt. 

Färdig för förlängningsbar mikrofon
Tillvalet förlängningsbar mikrofon ökar ljudradien från 
2,4 m till 3,7 m.

Olika monteringsalternativ
Möjlighet att montera MeetUp var det än fungerar 
bäst – på bordet, på väggen eller på en skärm – för 
bästa möjliga konferensrumsupplevelse.

RF-fjärrkontroll
Hantera enkelt kamerans panorerings-/vinklings-/ 
zoomfunktioner under mötena, utan att behöva rikta 
fjärrkontrollen.

Enkel USB-anslutning
Anslut enkelt till PC, Mac® eller Chrome™-enheter 
utan behov av annan programvara.

Kensington® säkerhetsfack
Ett Kensington-säkerhetslåsuttag säkrar utrustningen 
med ett stöldsäkert lås.

Kompatibel med nästan alla 
videokonferensprogram
Den fungerar med i stort sett all programvara för
videokonferenser – inklusive de du redan använder.

Logitech MeetUp Förlängningsbar mikrofon Fjärrkontroll


