
Logitech® PTZ Pro 2 -kameran 
ensiluokkainen optiikka ja elävät 
videopuhelut luovat todentuntuisen 
kokemuksen yhdessä istumisesta 
samassa huoneessa, vaikka olisit 
tuhannen kilometrin päässä. Se asettaa 
uuden mittapuun korkealaatuiselle 
ammattilaistason videolle upean terävällä 

kuvatarkkuudellaan, erinomaisella 
värintoistollaan ja hämmästyttävällä 
10-kertaisella HD-zoomillaan. PTZ Pro 2 
-kameran parannukset suorituskykyyn 
sisältävät pehmeämmät panorointi- 
ja kallistusliikkeet sekä tasaisemman 
tarkennuksen zoomauksen aikana.
Kamerassa on Logitechin suunnittelevat 

ja valmistamat objektiivit, jotka tarjoavat 
ennennäkemättömän terävyyden, 
värintoiston ja nopeuden erilaisissa 
valaistuksissa. PTZ Pro 2 on fiksu valinta 
suuriin kokoustiloihin, auditorioihin, 
luokkahuoneisiin, terveydenhoidon tiloihin 
ja muihin ammattilaisympäristöihin, jotka 
edellyttävät selkeää ja tarkkaa videota.

Logitech PTZ Pro 2

TERÄVÄMPÄÄ OPTIIKKAA
TERÄVÄMPIIN KOKOUKSIIN.
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CH-1015 Lausanne

1  Edellyttää ohjelmiston lataamista.
2 Logitech C930e- ja BRIO-verkkokamerat.
3  Tarkista uusin versio osoitteesta www.logitech.com/

ciscocompatibility.
4  Kattaa seuraavat: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo and 
Zoom. Katso koko luettelo ja uusimmat tiedot osoitteesta 
www.logitech.com/lcp.

Lisätietoja on osoitteessa  
www.logitech.com/PTZPRO2
Jos haluat tehdä tilauksen tai esittää 
lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valitsemaasi 
jälleenmyyjään.
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PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Kamera

Kaukosäädin

3 metrin USB-johto ja verkkolaiteyhteys

Verkkolaite ja alueelliset pistokkeet

Kiinnitys

Pikaopas

Takuukortti

TAKUU

Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

LADATTAVAT OHJELMISTOT

Kameran panorointi-, kallistus-, zoomaus- ja muut 
asetukset valinnaisessa kamera-asetussovelluksessa.

Latausosoite:  
www.logitech.com/support/PTZPRO2

YHTEENSOPIVUUS

Skype for Business -sertifioitu, optimoitu Cisco 
Jabber® -sovellukselle, WebEx®-yhteensopiva3, Vidyo-
sertifioitu laite, parannettu integrointi Logitech 
Collaboration Program (LCP) -jäsenten kanssa4

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows® 7, Windows 8.1 tai Windows 10

Mac OS X® 10.10 tai uudempi

Tarkista ohjelmiston valmistajalta 
täysteräväpiirtokuvan tukemisen 
järjestelmävaatimukset.

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

Kamera
131 × 130 × 146 mm
580 g

Kaukosäädin 
50 × 120 × 10 mm
48 g

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

Ensiluokkainen, teräväpiirtoinen, panoroiva,  
kallistuva ja zoomaava videokamera  
ammattilaisten väliseen videoyhteistyöhön
Laite soveltuu neuvottelutiloihin, opetusympäristöihin, 
suuriin tapahtumiin ja muihin ammattimaisiin  
tilaisuuksiin, joissa videon käyttöön on tarvetta.

1080p:n teräväpiirtovideolaatu 30 kuvan  
sekuntinopeudella
Kamera tuottaa upean tarkan kuvan, erinomaisen 
värien vastaavuuden ja uskomattoman optisen 
tarkkuuden.

H.264- ja UVC 1.5 -tekniikka sekä skaalautuva 
videokoodaus
Kehittynyt kameratekniikka vapauttaa kaistanleveyt-
tä, kun videonkäsittely suoritetaan PTZ-kamerassa, 
ja saat tasaisen videokuvan Microsoft® Skype® for 
Business -sovellukseen ja muihin ohjelmiin.

90 asteen kuva-ala, mekaaninen 260 asteen 
panorointi ja 130 asteen kallistus
Parannettu panorointi-, kallistus- ja zoomausmoot-
torin suorituskyky tekevät esiasetuksesta toiseen 
siirtymisestä sulavampaa. Laajan kuva-alan ansiosta 
kaikki osallistujat on helppo nähdä selkeästi.

Kymmenkertainen häviötön  
täysteräväpiirtozoomi
Tarkastele kuvassa näkyviä esineitä, valkotaulun  
sisältöä tai muita yksityiskohtia zoomaamalla  
kauemmas tai aivan lähelle.

Automaattinen tarkennus
Kameran huippuluokan objektiivit tarjoavat  
ennennäkemättömän terävyyden, värintoiston ja 
nopeuden. Automaattinen tarkennus varmistaa, että 
ihmiset ja esineet näkyvät selkeästi, vaikka kamera 
olisi suunnattuna minne tahansa.

Ensiluokkainen Logitech-kameraobjektiivi
Logitech suunnittelee ja valmistaa omat objektiivinsa 
vaativimpien teknisten standardien mukaisesti, jotta 
tuntisit istuvasi aivan jonkun edessä, vaikka olisit 
tuhannen kilometrin päässä.

Kameran etäohjaus
Voit ohjata PTZ Pro 2:n, Logitech ConferenceCamin 
tai joidenkin muiden Logitech-verkkokameroiden2 
panorointia, kallistusta ja zoomausta etänä1.

Kaukosäädin
Ohjaa helposti kameran panorointia, kallistusta ja 
zoomausta kokousten aikana.

Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot
Tee neuvotteluhuoneen tai tapahtumapaikan 
esillepanosta sellainen kuin haluat: PTZ-kameraa 
voi käyttää pöydällä tai sen voi kiinnittää seinälle 
mukana tulevien lisävarusteiden avulla. Kamerassa 
on tavalliseen kolmijalkaan sopiva kiinnitysosa, joten 
mahdollisuudet laajenevat entisestään.

Plug-and-play-USB-liitäntä
Helppo yhdistää PC-, Mac®- ja Chrome™-laitteisiin. 
Erityistä ohjelmistoa ei tarvita.

Yhteensopiva useimpien videoneuvottelusovellus-
ten kanssa
Yhteensopiva käytännössä minkä tahansa uuden 
tai käytössäsi jo olevan videoneuvottelusovelluksen 
kanssa.

Kensington-lukon paikka
PTZ Pro 2:ssa on Kensington-lukon paikka, jonka avul-
la voit suojata laitteiston varkaudenestolukolla.

Kolme kameran esimääritystä
Voit valita kolmesta esimääritetystä kameranäkymän 
asemasta ja palata haluamaasi esimääritykseen 
yhdellä kaukosäätimen painalluksella.

Kamera-asetussovellus
Säädä kameran panorointi-, kallistus-, zoomaus-, 
kuva- ja muita asetuksia PC- tai Mac®-tietokoneelta 
helppokäyttöisen sovelluksen avulla.

PTZ Pro 2 edestä PTZ Pro 2 sivulta Kaukosäädin


