
 

PEQUENOS GRUPOS.
GRANDE POTENCIAL.

 

Logitech® ConferenceCam BCC950 
Videoconferências em pequenos grupos merecem 

mais do que a aglomeração de webcams de PC ou 

a luta por um espaço nos sistemas de salas de 

conferência superlotadas. A ConferenceCam 

BCC950 combina vídeos em Full HD de alta 

qualidade e áudio límpido como cristal em uma 

embalagem simples e incrivelmente acessível, para 

que pequenos grupos possam realizar suas 

próprias conferências em vídeo em qualquer 

lugar no escritório.

O que torna a ConferenceCam única?
• Primeiro dispositivo de conferência de vídeo 

e áudio desenvolvido com pequenos grupos  

em mente.

• Vídeo Full HD profissional permite que 

pequenos grupos sejam vistos.

• Áudio límpido com cristal permite que 

pequenos grupos sejam ouvidos.

• Controle remoto e botões na unidade 

ajudam a controlar a chamada de qualquer 

lugar na sala.
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ConferenceCam BCC950 

 
Peça #: 960-000866 

REQUISITOS DO SISTEMA 

Windows 7, 8.1 or 10 

macOS 10.10 e posterior 

Para suporte Full HD, verifique seu fornecedor de aplicativo 

de software quanto aos requisitos do sistema.

DENTRO DA CAIXA

ConferenceCam

Controle Remoto

Documentação do usuário

Adaptador AC

GARANTIA

2 anos

DIMENSÕES DO PRODUTO + PESO

Comprimento 154,2mm

Largura 146,9mm

Altura 344,7mm

Peso 568g

Design tudo-em-um combina vídeo Full HD
com clareza de áudio de alta qualidade

 

Conferência em vídeo de nível comercial.

O alto-falante embutido, total duplex e microfone 
de cancelamento de ruído

 

Permite que todos os membros da reunião 

ouçam e sejam ouvidos claramente com 

até 2,5 metros de distância da base.

Microfone multidirecional e áudio 
com cancelamento de ruído
Faz parecer que as conversas acontecem 

no mesmo ambiente.

Controle remoto e opões 
de controle na base
Bandeja de câmera de controle rápido, 

inclinação e zoom e volume alto/baixo, 

mudo e funções atender/desligar durante 

a chamada.

1080p Full HD até 30 fps
Vídeo de qualidade comercial.

Compatibilidade de ampla aplicação
Aprimorada para Microsoft LyncTM, Ceritificado 

SkypeTM for Business e SkypeTM e funciona com a 

maioria das plataformas populares de 

conferência em vídeo.

Compatibildiade plug and play para PC 
e Mac com codificação H.264 incluída
Ajuda a garantir a funcionalidade plug and play 

em muitas plataformas de conferência em vídeo.

Sensor de webcam de alta qualidade 
e tecnologia Logitech RightlighTM 2

Melhora a qualidade visual em situações 

com baixa qualidade de luz.

Autofoco e lentes ZEISS certificadas
Permite que documentos e apresentações

detalhadas sejam compartilhadas de perto 

durante as chamadas.

Campo de 78 graus de visão e bandeja de 
vídeo de 180 graus
Faz da ConferenceCam ideal para reuniões 

de pequenos grupos.

Prolongador de altura de câmera
Coloca o ponto focal da câmera ao nível dos 

olhos para ângulos de vídeo otimizados.

ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO

1080p

30fps

FOV de 78 graus

Lentes ZESS certificadas 

H.264 UVC 1.1 / AVC

PTZ

ESPECIFICAÇÕES DE ÁUDIO

Microfone multidirecional

Radio de alcance de microfone de até 2,5 metros

Amplitude de banda de microfone: 200Hz- 8kHz

Amplitude de banda: 220Hz  - 20kHz

Nível máximo de saída: 80dB SPL@ 1ft  (0,30 metros)

ENERGIZADO POR

USB-2 ou adaptador AC

COMPATIBILIDADE

Quase todos os aplicativos de conferência por vídeo e 

conferência por internet são compatíveis de UVC, que é 

o porque os produtos de vídeo e áudio da Logitech 

funcionam em todos os aplicativos sem precisar de 

incluir unidades de software.

 

 

 

RECURSOS EM DESTAQUE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




