ŠPIČKOVÁ OPTIKA PRO
OSTRÝ OBRAZ PŘI
KONFERENCÍCH.

Logitech PTZ Pro 2
Kamera Logitech ® PTZ Pro 2 disponuje
špičkovou optikou a realistickým
obrazem při videohovorech pro navození
atmosféry, že jste všichni v jedné
místnosti, ačkoli můžete být od sebe
vzdáleni tisíce kilometrů. Tato kamera
nastavuje nový standard v podobě
vysoce kvalitního, profesionálního obrazu

s dokonale ostrým rozlišením, vynikajícím
podáním barev a výjimečnou funkcí 10x
HD zoomu. Vylepšené funkce kamery
PTZ Pro 2 zahrnují plynulejší pohyb při
otáčení a naklápění, a souvislejší ostření
během zoomování. Kamera je vybavena
objektivem navrženým a vyrobeným
společností Logitech, jehož vlastnosti

zajišťují bezkonkurenční ostrost, podání
barev a rychlost za různých světelných
podmínek. Kamera PTZ Pro 2 představuje
volbu číslo jedna pro velké konferenční
místnosti, posluchárny, učebny,
zdravotnická střediska a ostatní profesní
prostředí, kde je ostrý obraz ve vysokém
rozlišení nezbytností.

Logitech PTZ Pro 2

PTZ Pro 2 – zepředu

PTZ Pro 2 – z boku

Dálkový ovladač

FUNKCE A VÝHODY
Prémiová kamera PTZ s HD obrazem pro
profesionální obrazovou kooperaci
Ideální pro konferenční místnosti, školicí prostředí,
velké akce a ostatní profesionální obrazové využití.
Obraz v kvalitě HD 1080p při 30 snímcích za
sekundu
Poskytuje obraz s dokonale ostrým rozlišením,
s vynikajícím podáním barev a výjimečnou optickou
přesností.
H.264 UVC 1.5 s kódováním Scalable Video Coding
(SVC)
Moderní technologie kamery snižuje nároky na
přenosovou rychlost zpracováním obrazu v kameře
– výsledkem je plynulejší tok obrazu v aplikacích typu
Microsoft® Skype® for Business.
90° zorné pole s mechanickým 260° otáčením a
130° naklápěním
Díky vylepšené výkonnosti motorku pro otáčení/
naklápění a zoom je přechod mezi předvolbami
plynulejší. Prostřednictvím širokého zorného pole
budou všechny osoby v místnosti dobře vidět.
10x bezztrátový Full HD zoom
Využijte široký záběr nebo pomocí detailního přiblížení
jasně zobrazte objekty, obsah prezentační plochy či
jiné podrobnosti.

Funkce autofocus
Špičkový objektiv kamery poskytuje bezkonkurenční
ostrost, podání barev a rychlost. Funkce autofocus
zajistí, že osoby a objekty budou vidět ostře, ať už
kameru namíříte kamkoli.
Špičkový objektiv kamery Logitech
Společnost Logitech vyvíjí a vyrábí své vlastní
objektivy v souladu s nejpřísnějšími technickými
normami za účelem navození atmosféry, že s druhou
osobou sedíte v jedné místnosti, ačkoli můžete být od
sebe vzdáleni tisíce kilometrů.
Ovládání kamery na dálku
Ovládejte funkce otáčení, naklápění a zoom1 kamery
PTZ Pro 2, kamer Logitech ConferenceCam nebo
vybraných webových kamer Logitech2 na dálku.
Dálkový ovladač
Jednoduše ovládejte funkce otáčení/naklápění/zoom
kamery během konferencí.
Více variant upevnění
Nakonfigurujte si konferenční místnost nebo prostor
akce podle svých potřeb: připevněte kameru PTZ na
stůl nebo na stěnu pomocí přiloženého upevňovacího
materiálu. Kamera je za účelem flexibility využití
opatřena standardním závitem pro stativ.

SPECIFIKACE PRODUKTU
PTZ Pro 2
Číslo dílu: 960-001186
EAN kód: 5099206070455

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST
Kamera
131 x 130 x 146 mm
580 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Dálkový ovladač
50 x 120 x 10 mm
48 g

OBSAH BALENÍ

Windows® 7, Windows 8.1 nebo Windows 10

Kamera

Mac OS X® 10.10 nebo vyšší

Dálkový ovladač

Ohledně systémových nároků na podporu rozlišení Full
HD se obraťte na poskytovatele softwarové aplikace.

Kabel USB o délce 3 m s připojením napájecího
adaptéru
Napájecí adaptér s regionálními přípojkami
Držák
Příručka rychlého spuštění
Záruční karta

Další informace získáte na stránce:
www.logitech.com/PTZPRO2
Ohledně objednávek či dalších otázek
se obraťte na vámi preferovaného
distributora.
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Vyžaduje stažení softwaru

2

Webové kamery Logitech C930e a BRIO.

3

 ejnovější verze viz stránka www.logitech.com/
N
ciscocompatibility.

4

 četně Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo a Zoom.
V
Úplný seznam a nejnovější informace viz stránka
www.logitech.com/lcp.

Technologie připojení USB plug-and-play
Kameru lze snadno připojit k zařízením PC, Mac® a
Chrome™ bez nutnosti instalace dalšího softwaru.
Kompatibilní s většinou videokonferenčních
aplikací
Kamera je kompatibilní s prakticky libovolnou
videokonferenční softwarovou aplikací – včetně těch,
které již využíváte.
Bezpečnostní otvor Kensington
Kamera PTZ Pro 2 je opatřena bezpečnostním
otvorem Kensington pro zabezpečení zařízení se
zámkem proti krádeži.
3 předvolby kamery
Nastavte si až tři předvolené pozice kamery a vraťte
se k libovolné z nich stiskem tlačítka na dálkovém
ovladači.
Aplikace Camera Settings
Regulujte otáčení, naklápění, zoom, nastavení
obrazu a ostatní pokročilé ovládací prvky místní
kamery z počítače PC nebo Mac® pomocí praktické
softwarové aplikace.

KOMPATIBILITA
Certifikováno pro Skype for Business, optimalizováno
pro Cisco Jabber® a kompatibilní s WebEx®3,
certifikované zařízení Vidyo, rozšířená integrace se
členy programu Logitech Collaboration Program4
ZÁRUKA
Dvouletá omezená na hardware

SOFTWARE KE STAŽENÍ
Volitelná aplikace Camera Settings umožňuje
regulovat otáčení, naklápění, zoom a ostatní
možnosti nastavení kamery.
Ke stažení je k dispozici na stránce:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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