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Logitech GROUP
GROUP, a hihetetlenül kedvező árú videokonferencia-rendszer
közepes és nagyméretű helyiségekhez, amellyel bármely tárgyalóból
videokonferencia-színhely válhat.

A tűéles kép és szemet gyönyörködtető, kétirányú hangátvitelt
biztosító kihangosító rendkívüli együttműködési élményt nyújt.

Az USB-s Plug and Play technológiával a Logitech GROUP
szempillantás alatt telepíthető és használható. Saját megszokott
számítógépes környezetében is használhatja bármely
videokonferencia-alkalmazással.

Laptophoz csatlakoztatva már indíthatja is a megbeszélést, illetve
a kiváló kihangosítót Bluetooth®-kapcsolatra képes mobileszközzel
párosítva akár profi hanghívásokhoz is használhatja.

Logitech GROUP

A GROUP helyiségbeli elhelyezése

Videokonferencia magas fokon.
A GROUP, amely egy 14–20 főre méretezett videokonferencia-megoldás magas
minőségű HD képet és kristálytiszta
hangot biztosít, mellyel bármely tárgyalóból videokonferencia-színhely válhat.
Az olyan fejlett szolgáltatásokkal mint
az akusztikus visszhangszűrés, zajcsökkentés és intuitív vezérlés, most minden
eddiginél könnyebb embereket bevonni
a beszélgetésbe.

A tűéles közelképek érdekében a GROUP kamera 10xes veszteségmentes nagyítást biztosít, amellyel csapata minden egyes részletet kiemelkedő felbontásban
és élességgel láthat.

A GROUP + kiegészítő mikrofonok helyiségbeli
elhelyezése

Videós együttműködés egyszerűen.
Az USB-s plug and play technológiával
a GROUP használata igazán egyszerű.
Élethű megbeszélések lebonyolításához
csatlakoztassa egyszerűen egy laptophoz
saját megszokott számítógépes környezetében. Bármely videokonferencia-alkalmazással kompatibilis.Ezen túlmenően
a kiváló kihangosítót Bluetooth®-kapcsolatra képes mobileszközzel párosítva akár
profi hanghívásokhoz is használhatja.

A mi tárgyalónk. Ahogy Ön szereti.
A GROUP rugalmas: a konferenciahelyiség kialakítására többféle kamerarögzítési lehetőséget kínál. A kamera használható az asztalon, vagy a mellékelt
kiegészítővel falra is rögzíthető.Ezen felül
a kamera alján egy szabványos állványrögzítési pont is található.A konferencia
résztvevőinek beszéde tisztán érthető
a bázisállomás körüli 6 méter (20 láb)
átmérőjű területen, illetve a hatótávolság
kiegészítő mikrofonok segítségével 8,5
méterre (28 láb) is növelhető.

Logitech GROUP

KÉP
1080p HD-felbontású videó másodpercenkénti 30
képkockával
Élethű teljes HD felbontású videót biztosít a
konferenciahívásokhoz, tisztán láthatóvá teszi az
arckifejezéseket, a nonverbális kommunikációt és a
mozgásokat.
H.264 skálázható videotömörítéssel (SVC) és UVC
1.5 kompatibilitással
Megőrzi a számítógép feldolgozó- és akkumulátorkapacitását azáltal, hogy a kamerán belül végzi
a videó feldolgozását és dinamikusan a rendelkezésre
állító sávszélességhez igazítja azt. Az eredmény:
egyenletesebb videó olyan alkalmazásokban mint
a Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, illetve a
Windows® 8 és Windows® 10 operációs rendszerekben.
90 fokos látótér mechanikus
260°-os pásztázással és 130°-os döntéssel
Az igen széles látótér és a selymesen úszó pásztázás
és döntés még hatékonyabbá teszi az együttműködést azáltal, hogy mindenki jobban látható a
helyiségben.

HANG

CSATLAKOZTATÁS ÉS HASZNÁLAT

Kétirányú hangátvitelt biztosító kihangosító
Élethű fogadott és átvitt hang: részletgazdag, tiszta
és jól érthető. Az öntöttvas talpkonzol továbbá fejlett
hangfunkciókat és intuitív vezérlést kínál.

Mac®- és PC-kompatibiltás
A felhasználó saját informatikai környezetében
történő megbeszéléshez egyszerűen csatlakoztassa
egy PC vagy Mac® számítógéphez.

Hatalmas hangtér
A résztvevők a kihangosító körül 6 méter (20
láb) átmérőjű területen beszélhetnek, és a távoli
résztvevők mégis olyan tisztán hallják őket, hogy úgy
tűnhet, a beszélgetés egyazon helyiségben zajlik.

Kompatibilis a legtöbb UC- és videokonferencia-alkalmazással
A felhasználók tetszés szerinti videokonferencia-programot használhatnak.

Beamforming technológia négy irányítatlan
mikrofonnal
A rendszer minimalizálja a hangvisszaverődést (reverbet) és a zavaró háttérzajokat, így a beszélgetés
valószerű és természetes.
Akusztikus visszhangszűrés
A fejlett akusztikai technológia csökkenti a visszhangot, így a hívások hangja természetesebb lesz.
Zajcsökkentő technológia
Kiiktatja a háttérzajokat és más zavaró hanghatásokat, így kellemes, természetes beszélgetést tesz
lehetővé a vonal két végén lévők között.

Professzionális hitelesítések
Piacvezető vállalati tanúsítványok (Microsoft®
Lync® 2013 alkalmazáshoz optimalizált, Skype for
Business hitelesítésű, Cisco Jabber®- és WebEx®-kompatibilis4).
Szoros integráció a legnépszerűbb kommunikációs
felhőalkalmazásokkal
A Logitech Collaboration Program (LCP) résztvevőivel5 való nagyfokú integráció tökéletes együttműködést garantál a legtöbb üzleti videokonferencia-platformmal.

Automatikus fókuszálás
A nagy pontosságú objektív automatikusan az emberekre és tárgyakra fókuszál, és tűéles képet biztosít
bármiről, amire csak irányítják.

Vizuális hívásállapot-jelző

Bluetooth® vezeték nélküli technológia és NFC
technológia3
Minőségi hanghívások bonyolításához csatlakoztassa a kihangosítót egy Bluetooth®-eszköz, vagy
egymáshoz közel helyezve párosítsa egy NFC-képes
mobileszközzel.

Hívóazonosítót és egyéb információkat megjelenítő LCD képernyő2

Számos kamerarögzítési és eszközpárosítási
lehetőség

Távoli kamera vezérlése1

Plug and Play-alapú kihangosító üzembehelyezés

Pásztázás, döntés, valamint nagyítás és
kicsinyítés – szoftveralkalmazás

10x-es veszteségmentes HD nagyítás
Kiemelkedő részletgazdagsággal és élességgel
közelíthet rá tárgyakra és táblatartalomra.

HD hang nagy sávszélességen

5 kamerabeállítás
Plug and Play-alapú kamera üzembehelyezés

LOGITECH GROUP
GROUP
A hihetetlenül kedvező árú videokonferenciarendszer közepes és nagyméretű tárgyalókhoz,
amellyel bármely helyiségből videokonferenciaszínhely válhat.

KIEGÉSZÍTŐ MIKROFONOK
Opcionális kiegészítő mikrofonok
A beszédterület 6 méterről (20 láb) 8,5 méterre
(28 láb) növelhető, így még a kihangosítótól
távolabb lévők is tisztán hallhatók. A párban kapható
mikrofonokat a rendszer automatikusan felismeri
és beállítja már azáltal, hogy csatlakoztatja a
kihangosítóhoz.

TÁVIRÁNYÍTÓ
Dokkolható távirányító
A kamera pásztázását, döntését és nagyítását, a
hangerőt és a hívások fogadását/megszakítását6 a
kihangosító konzoljáról és a távirányítóval egyaránt
vezérelheti – amely használaton kívül a konzolba
dokkolható.

Logitech GROUP
MŰSZAKI ADATOK
KAMERA

KIHANGOSÍTÓ

HUB / KÁBEL

•	Finom, motorizált pásztázás, döntés és nagyítás –
távolról vagy a konzolról vezérelve

•	Kétirányú hangátvitel

•	Központi helyre felszerelhető hub valamennyi
részegység csatlakoztatásához

•	260 fokos pásztázási, 130 fokos döntési szög
•	10x-es veszteségmentes HD nagyítás

•	Visszhangszűrés
•	Zajcsökkentő technológia
•	Rendkívül széles sávú hangátvitel

•	90 fokos látótér
•	Teljes HD (1080p), 30 fps
•	H.264 UVC 1.5 skálázható videotömörítéssel (SVC)
•	Automatikus fókuszálás
•	5 kamerabeállítás
•	ConferenceCam termékek távolról történő
vezérlése (PTZ)
•	Kensington biztonsági zárfoglalat
•	Videoközvetítést jelző LED

•	
Bluetooth®- és NFC-kapcsolatra képes

•	Két kábel a hub és a kamera/kihangosító
csatlakoztatásához (hossza: 5 m/16 láb)

•	LCD kijelző a hívóazonosító megjelenítéséhez és
egyéb funkció-visszajelzéshez

•	Egy USB-kábel PC/Mac® számítógéphez történő
csatlakoztatásához (hossza: 3 m/9,8 láb)

•	LED-ek a kihangosítás, némítás, hívásvárakoztatás
és Bluetooth®-kapcsolat kijelzéséhez

•	Hálózati tápegység (hossza: 3 m/9,8 láb)

•	Érintésérzékeny kezelőszervek hívás fogadásához
és megszakításához, hangerő-szabályozáshoz és
némításhoz, Bluetooth®-kapcsolathoz – továbbá
a kamera mozgatásához, „alaphelyzetbe”
állításához és távoli vezérléshez

RÖGZÍTÉS

•	Kensington biztonsági zárfoglalat

•	Szabványos állványrögzítési pont

Mikrofonok (Tx)
– Négy irányítatlan mikrofon 6,6 méter (20 láb)
átmérőjű hatótávval

TÁVIRÁNYÍTÓ
•	Dokkolható távirányító

– Frekvenciaátvitel: 100Hz – 11KHz

•	8,5 méteres (28 láb) hatótávolság

– Érzékenység: -28 dB +/-3 dB
– Torzítás: <1 % @ 1 kHz-en 106 dB mellett
Hangszórók (Rx)

KOMPATIBILITÁS ÉS ESZKÖZÖK
•	USB 2.0 kompatibilis
•	UVC-kompatibilis kép és hang – ennek
köszönhetően széles alkalmazáskompatibilitás
•	Microsoft® Lync® alkalmazáshoz optimalizált,
Skype for Business hitelesítésű, Cisco Jabber®és WebEx®-kompatibilis. Nagyfokú integráció
a Logitech Collaboration Program (LCP)
résztvevőivel.
•	Letölthető diagnosztikai eszköz

– Érzékenység: 83 dB SPL +/- 3 dB 1 W/1 M mellett

•	Belső vezérlőprogram frissítését lehetővé tévő
eszköz

– Torzítás: <5 % 200 Hz-től

MŰSZAKI ADATOK

•	Kettős célú rögzítő falra rögzítéshez vagy a kamera
asztalon történő felállításához

– Frekvenciaátvitel: 120 Hz – 14 KHz
– Max. kimeneti teljesítmény: 91 dB SPL

•	Letölthető alkalmazásbővítmények a további
funkciók támogatása érdekében

TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG

Logitech GROUP
Cikkszám: 960-001057
EAN: 5099206062528
Kiegészítő mikrofonok
Cikkszám: 989-000171
UPC: 097855119551

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
Windows 7, Windows 8 vagy Windows 10
Mac® OS X 10.7 vagy újabb
Google Chromebook Version 29 vagy újabb
®

•	A csomag része az asztallap aljára rögzítéshez
szükséges eszköz

®

®

Kamera
130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4 hüvelyk
585 g / 21 uncia

Távirányító
50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5 hüvelyk
51 g / 2 uncia

Kihangosító
240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5 hüvelyk
1223 g / 43 uncia

Csomag
500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25 hüvelyk
4,1 kg / 9 font

Hub
94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9 hüvelyk
83 g / 3 uncia

Fali/asztali rögzítő
210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x
3,90 hüvelyk
255 g / 8,99 uncia

Frissítve: 2017. szeptember

Kamera, kihangosító, távirányító, 2 db 5 méteres (16,4
láb) kábel a kihangosító és a hub, illetve a kamera és a
hub csatlakoztatásához, 1 db 3 méteres (9,8 láb) kábel
a hub és a számítógép csatlakoztatásához, tépőzár a
kábelrendezéshez, tépőzár a hub asztalra rögzítéséhez,
tápellátást biztosító hub, hálózati tápegység
régióspecifikus dugvillákkal, rögzítő, termékkalauz,
garanciakártya.
GARANCIA
2 év korlátozott garancia a hardverre

Kiegészítő mikrofonok
83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83 hüvelyk
230 g / 8 uncia

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

Megrendeléséhez forduljon viszonteladójához, vagy vásároljon on-line:
www.logitech.com/GROUP

A DOBOZ TARTALMA

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
 Microsoft® Lync® 2010 és 2013, Skype for Business
alkalmazásokkal és a Logitech Collaboration Program (LCP)
résztvevőivel, köztük a következőkkel: Vidyo, Zoom és Lifesize
Cloud (a legfrissebb információkat a www.logitech.com/lcp
weboldalon találja)
2
Microsoft® Lync® 2013, Skype™ és Cisco Jabber®
alkalmazásokkal
3
NFC-kapcsolatra képes mobileszközökkel
4
A legfrissebb változatot a www.logitech.com/ciscocompatibility
weboldalon találja meg
5
Többek között: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo és a
Zoom. A legfrissebb információkat a www.logitech.com/lcp
weboldalon találja meg
1

Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco
Jabber alkalmazásokkal® és az LCP integrációt megvalósított
résztvevőivel
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