
Tegenwoordig zijn 3 van de 4 gesprekken met beeld gericht op 
meerdere personen.1 En tegen 2015 zijn er 66 miljoen gebruikers 
met video.2 Kleine groepen hebben iets beters nodig dan over 
pc-webcams gebogen zitten of bedelen om tijd op volgeboekte 
vergadersystemen. 

De Logitech ConferenceCam combineert HD-video en superieur 
geluid in een eenvoudig, verbazingwekkend betaalbaar pakket. 
Nu kunnenkleine groepen hun eigen videovergaderingen houden, 
overal in het kantoor. Ga uw gang, geef uw bijeenkomsten de 
vrijheid.

Wat maakt de ConferenceCam uniek?

Eerste apparaat voor vergaderen met alles-in-één-video en 
-audio ooit ontworpen speciaal voor kleine groepen.

Professionele HD-video helpt om kleine groepen in beeld te 
brengen.

Superieure audio zorgt dat kleine groepen gehoord kunnen 
worden.

Afstandsbediening en knoppen op het apparaat zorgen voor 
gemakkelijke bediening tijdens het gesprek vanaf elke plaats  
in de kamer.
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PRODUCTDETAILS

Onderdeelnr.: 960-000867
154,2 x 146,9 x 344,7mm
568g

  SYSTEEMVEREISTEN

Windows 7, 8.1 of 10
macOS 10.10 en hoger 

INHOUD VAN DE DOOS

• ConferenceCam

• Afstandsbediening

• Handleiding

• Wisselstroomadapter

GARANTIE

• Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

WERKT OP

• USB-2 of wisselstroomadapter

VIDEOSPECIFICATIES

• 1080p

• 30fps

• Gezichtsveld van 78 graden

• H.264

• Pannen, kantelen, zoomen

AUDIOSPECIFICATIES

• Omnidirectionele pick-up voor microfoon

• Pick-upradius van 2,4 meter voor microfoon

• Bandbreedte van microfoon: 200Hz-8kHz 

• Bandbreedte: 220Hz - 20kHz

• Max. uitvoerniveau: 80dB SPL op 0,30 meter

Omdat bijna alle UC- en webvergaderingstoepassingen UVC-compatibel zijn, werken video- en audioproducten 
van Logitech op alle toepassingen zonder dat u extra softwarestuurprogramma’s nodig heeft.

FUNCTIES UITGELICHT

Alles-in-één ontwerp combineert HD-video met 
hoogwaardige geluidshelderheid
Videovergaderen op professioneel niveau.

De ingebouwde, full-duplex speakerphones en 
ruisonderdrukkende microfoon
Alle deelnemers aan de vergadering kunnen duidelijk 
horen en gehoord worden tot op 2,4 meter van het 
voetstuk.

Omnidirectionele pick-up voor microfoon en  
echo-onderdrukking
Het lijkt alsof de gesprekken in dezelfde kamer 
plaatsvinden.

Afstandsbediening en bediening op voetstuk
Bedien snel de camerafuncties voor pannen, kantelen en 
zoomen, volume omhoog/omlaag, dempen en gesprek 
beantwoorden/ophangen tijdens het gesprek.

1080p HD tot 30 fps
Video van professionele kwaliteit.

Brede compatibiliteit van toepassingen
Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™ en Skype™ en 
werkt met de meeste andere populaire UC-platforms.

Ingebouwde UVC H.264-technologie en compatibel 
met zowel pc’s als Macs 
Zorgt voor plug-and-play-functionaliteit bij vele 
videoconferentieplatforms.

Webcamsensor van hoge kwaliteit en Logitech 
RightLight™ 2-technologie
Verbetert de beeldkwaliteit in omgevingen met weinig 
licht of tegenlicht.

Autofocus
Maakt het mogelijk gedetailleerde documenten of 
afbeeldingen in close-ups te delen tijdens gesprekken.

Gezichtsveld van 78 graden en pannen over 180 
graden
Maakt de ConferenceCam ideaal voor vergaderingen in 
kleine groepen.

Extender voor camerahoogte 
Plaatst het brandpunt van de camera op ooghoogte 
voor de meest flatterende gezichtshoek.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


