MÉG ÉLESEBB OPTIKA A
MÉG KIÉLEZETTEBB
MEGBESZÉLÉSEKHEZ.

Logitech PTZ Pro 2
A Logitech ® PTZ Pro 2 kamera prémium
minőségű képet és élethű videohívásokat
biztosít, hogy még akkor is olyan
érzése legyen, mintha egy helyiségben
ülnének, ha a valóságban több ezer
kilométer választja el önöket. A minőség
és profi videók új szintjén nyújtja a
rendkívül éles felbontással, a kiemelkedő
színvisszaadással és a páratlan

10-szeres HD nagyítással. A PTZ Pro 2
kamera teljesítményi fejlesztései között
megtalálható az egyenletesebb pásztázás
és döntés, illetve a korábbinál még
jobb fókusz nagyítás közben. A kamera
kifejezetten a Logitech által tervezett és
gyártott lencsékkel rendelkezik, amelyek
elsődleges célja páratlan élességet,
színhűséget és sebességet biztosítani a

legkülönbözőbb fényviszonyok között.
A PTZ Pro 2 a legjobb választás nagy
konferenciatermekbe, auditóriumokba,
osztálytermekbe, egészségügyi
intézményekbe és egyéb szakmai
környezetekbe, ahol a tiszta és nagy
felbontású videó elengedhetetlen.

Logitech PTZ Pro 2

PTZ Pro 2 elölnézet

PTZ Pro 2 oldalnézet

Távirányító

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Prémium minőségű HD PTZ (pásztázó, dönthető
és nagyító) videokamera a profi videós
együttműködésekhez
Ideális bármilyen méretű tárgyalóterembe,
tanterembe, nagy eseményekre és más jó minőséget
igénylő videós alkalmazási területekre.

Automatikus fókuszálás
A kiemelkedő kameralencse páratlan élességet,
színhűséget és sebességet nyújt. Az automatikus
fókuszálás biztosítja, hogy a személyek és tárgyak
egyaránt tisztán kivehetők, bármerre is nézzen a
kamera.

1080p HD-felbontású videó másodpercenkénti 30
képkockával
Lenyűgözően éles képet ad nagy felbontással,
kiemelkedő színvisszaadással és kivételes optikai
pontossággal.

Prémium Logitech kameralencse
A Logitech maga tervezi és gyártja saját lencséit,
hogy azok biztosan megfeleljenek a legmagasabb
műszaki szabványoknak, és hogy olyan érzése
lehessen, mintha szemtől szemben ülnének, még ha
valójában ezer kilométerre is vannak egymástól.

H.264 UVC 1.5 skálázható videotömörítéssel
(SVC)
A fejlett kameratechnológia sávszélességet szabadít
fel a videó a kamerán történő feldolgozásával, ami
egyenletesebb adattovábbítást biztosít például a
Microsoft® Skype® for Business alkalmazásban is.
90°-os látótér mechanikus, 260°-os pásztázással
és 130°-os döntéssel
Továbbfejlesztett pásztázási/döntési és nagyítási
motorteljesítmény, hogy az egyes beállítások közötti
átállás még gördülékenyebb lehessen. A széles látótér
révén mindenki tisztán látható.
10x-es veszteségmentes HD nagyítás
Mutasson meg mindent, vagy nagyítson rá egy
pontra, hogy tisztán mutathassa be a tárgyakat, a
tábla tartalmát vagy bármely egyéb részletet.

Távoli kamera vezérlése
Egy távoli helyszínen lévő PTZ Pro 2, Logitech
ConferenceCam vagy egyes Logitech webkamerák2
pásztázását, döntését és nagyítását1 is vezérelheti.
Távirányító
Könnyedén vezérelheti a kamera pásztázás/döntés/
nagyítás funkcióit a megbeszélés alatt.
Többféle rögzítési lehetőség
Alakítsa konferenciatermét vagy az eseménynek teret
adó helyiséget saját igényei szerint: a PTZ kamerát
használhatja asztalon vagy fali konzollal rögzítve
(felszereléshez szükséges alkatrészek mellékelve).
Ezen felül a kamera egy szabványos állványrögzítési
pont is található a még nagyobb rugalmasságért.

TERMÉKJELLEMZŐK
PTZ Pro 2
Cikkszám: 960-001186
EAN-kód: 5099206070455

TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG
Kamera
131 x 130 x 146 mm
580 g

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Távirányító
50 × 120 × 10 mm
48 g

A DOBOZ TARTALMA

Windows® 7, Windows 8.1 vagy Windows 10

Kamera

Mac OS X 10.10 vagy újabb

Távirányító

A teljes HD felbontás támogatásához szükséges
rendszerkövetelményekért forduljon az Ön által
használt szoftver gyártójához

3 méter hosszú USB-kábel, hálózatitápegységcsatlakozással

®

Hálózati tápegység régióspecifikus dugvillákkal
Rögzítő
Termékkalauz
Garanciakártya

További információk:
www.logitech.com/PTZPRO2
További kérdéseivel és megrendeléseivel
kérjük, forduljon viszonteladójához.

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
1

Szoftver letöltését igényli.

2

Logitech C930e és BRIO webkamerák.

3

 legújabb verzióval kapcsolatban lásd: www.logitech.com/
A
ciscocompatibility.

4

T öbbek között: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo és Zoom.
A legfrissebb információkat a www.logitech.com/lcp
weboldalon találja meg.

Közzétéve: 2017. április

Plug and play USB-kapcsolat
Egyszerűen, további szoftver nélkül csatlakoztatható
számítógéphez, Mac®- és Chrome™-eszközökhöz.
Kompatibilis a legtöbb videokonferenciaalkalmazással
Kompatibilis szinte bármely videokonferenciaalkalmazással – azokkal is, amelyeket már most is
használ.
Kensington biztonsági zárfoglalat
A PTZ Pro 2 rendelkezik egy Kensington biztonsági
zárfoglalattal, amellyel megvédheti a termékét a
lopás ellen.
3 kamerabeállítás
Akár 3 kamerabeállítást is kiválaszthat, amelyekhez
bármikor visszatérhet a távirányító megfelelő
gombjának megnyomásával.
Kamerabeállítások alkalmazás
Állítsa be a helyi kamera pásztázását, döntését és
nagyítását, a képbeállításokat és egyéb vezérléseket
PC-ről vagy Mac® számítógépről a felhasználóbarát
alkalmazás révén.

KOMPATIBILITÁS
Skype for Business minősítés, Cisco Jabber®
szoftverre optimalizált, WebEx® kompatibilis3, Vidyo
minősített eszköz, fejlett módon épül be a Logitech
Collaboration Program (LCP) tagjaiba4
GARANCIA
2 év korlátozott garancia a hardverre

LETÖLTHETŐ SZOFTVEREK
Opcionális Kamerabeállítások alkalmazás
pásztázáshoz, döntéshez, nagyításhoz és egyéb
kamerabeállításokhoz.
A letöltésért látogasson el a következő oldalra:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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