
e velocidade em uma variedade de condições de 
iluminação.
Pela metade do preço de modelos comparáveis, 
o PTZ Pro 2 é a escolha inteligente para grandes 
salas de conferência, auditórios, salas de aula, 
ambientes de saúde e outros ambientes 
profissionais onde o vídeo nítido de alta 
resolução é uma necessidade.

Logitech PTZ Pro 2 
A câmera Logitech® PTZ Pro 2 oferece ótica 
premium e chamadas de vídeo realistas para 
criar a experiência de sentarmos juntos na 
mesma sala, mesmo se vocês estiverem a 
mil quilômetros de distância. Ela estabelece 
um novo padrão para vídeo profissional de 
alta qualidade com resolução de imagem 
nítida e excelente reprodução de cores,

e zoom HD de 10x. As melhorias de 
desempenho na câmera PTZ Pro 2 incluem 
movimento panorâmico e inclinação mais 
suaves e foco mais consistente durante o 
zoom.
A câmera possui lentes projetadas e 
fabricadas pela Logitech para fornecer nitidez 
incomparável, reprodução de cores,

NITIDEZ ÓTICA 
PARA REUNIÕES 
MAIS NÍTIDAS.  
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FEATURES & BENEFITS 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PTZ Pro 2
Part Number: 960-001184 
Código UPC: 097855128249

DIMENSÕES DO PRODUTO + PESO

Câmera
131 x 130 x 146 mm 
5.16 x 5.12 x 5.75” 
580 g /20.46 oz

Controle Remoto
50 x 120 x 10 mm 
1.97 x 4.72 x 0.39” 
48 g / 1.69 oz

DENTRO DA CAIXA

Câmera.

Controle remoto.

Cabo USB de 3 metros.

Adaptador de energia com plugues.

Suporte de elevação.

Guia rápido.

Cartão de garantia.

SOFTWARE PARA DOWNLOAD

O aplicativo opcional de configurações da câmera 
oferece panorâmica, inclinação, zoom e outras 
opções de configurações da câmera.

Para baixar visite:
www.logitech.com/support/PTZPRO2

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows® 7, Windows 8.1 ou Windows 10 
Mac OS X® 10.10 ou superior.

Para suporte full HD, verifique com o 
fornecedor do aplicativo de software os 
requisitos do sistema.

COMPATIBILIDADE

Certificado para Skype for Business, otimizado para 
Cisco Jabber® e compatível com WebEx®***, 
Dispositivo certificado Vidyo, integração aprimorada 
com membros do Logitech Collaboration Program 
(LCP )****.

GARANTIA

2 anos de garantia do fabricante.

Logitech PTZ Pro 2

Câmera de vídeo HD PTZ premium para vídeo 
colaboração profissional
Ideal para salas de conferências, ambientes de 
treinamento, grandes eventos e outras aplicações de 
vídeo profissional.

Qualidade de vídeo Full HD 1080p a 30 quadros por 
segundo 
Oferece resolução de imagem nítida, excelente 
reprodução de cores e precisão ótica excepcional.

H.264 UVC 1.5 com codificação de vídeo escalável 
(SVC) 
A tecnologia avançada de câmera libera largura de 
banda ao processar vídeo na câmera PTZ, resultando 
em um fluxo de vídeo mais suave em aplicativos como 
o Microsoft® Skype® for Business.

Campo de visão de 90°, modo panorâmico de 
260° e inclinação de 130° motorizados
O desempenho aprimorado do motor panorâmico / 
inclinação e zoom torna mais natural a transição e 
mais suave. O amplo campo de visão torna possível 
ver todos de maneira mais clara.

Zoom de 10x full HD sem perdas
Aumente o zoom ou concentre-se em closes para 
ver objetos, conteúdo do quadro branco e outros 
detalhes com clareza.

Auto-foco
Lentes de câmera superiores fornecem nitidez, 
reprodução de cores e velocidade incomparáveis. O 
foco automático garante que pessoas e objetos 
fiquem nítidos para onde quer que a câmera esteja 
apontada.

Câmera com lente Logitech premium
A Logitech projeta e fabrica nossas próprias lentes 
para atender aos mais altos padrões técnicos e 
fornecer a experiência de sentar na frente de alguém, 
mesmo se você estiver a mil milhas de distância.

Controle de câmera via remoto
Opere as funções panorâmica, inclinação e zoom da 
câmera de um PTZ Pro 2 de maneira remota*, 
selecione Logitech ConferenceCam ou selecione 
Logitech webcams**.

Controle Remoto 
Opere facilmente as funções de panorâmica/
inclinação /zoom da câmera durante as reuniões.

Múltiplas Opções de Montagem 
Configure a sala de conferências ou espaço para 
eventos da maneira que desejar: use a câmera PTZ 
em uma mesa ou suporte de parede com o hardware 
incluído. A câmera inclui uma rosca de tripé padrão 
para maior flexibilidade.

Conectividade USB plug-and-play
Conecta-se facilmente a dispositivos PC, Mac® e 
ChromeTM sem a necessidade de software adicional.

Funciona com a maioria dos aplicativos de 
videoconferência
Compatível com praticamente qualquer aplicativo de 
software de videoconferência, incluindo aqueles que 
você já usa.

Slot de segurança Kensington
O PTZ Pro 2 é fornecido com um slot de segurança 
Kensington para ajudar a proteger o equipamento 
com uma trava anti-roubo.

3 Predefinições de Câmera 
Selecione até três locais predefinidos para a 
visualização da câmera e retorne a qualquer um deles 
pressionando um botão no controle remoto.

App de configurações da câmera
Ajuste a panorâmica, inclinação, zoom, configurações 
de imagem e outros controles avançados da câmera 
local em um PC ou Mac® com um aplicativo de 
software simples de usar.

PTZ Pro 2 Lado Controle Remoto PTZ Pro 2 Frontal

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

*É necessário fazer download do software.

** Webcams Logitech C930e e BRIO.

*** Consulte www.logitech.com/ciscocompatibility para obter a 
versão mais recente.

**** Inclui Blue , BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom.

Consulte www.logitech.com/lcp para obter a lista completa e as 
informações mais recentes.




