SKARPARE OPTIK FÖR
SKARPARE MÖTEN.

Logitech PTZ Pro 2
Kameran Logitech ® PTZ Pro 2 har
premiumoptik och verklighetstrogna
videosamtal som skapar upplevelsen
av att sitta tillsammans i samma rum,
även om du är tusentals kilometer
bort. Den sätter en ny standard för
högkvalitativ video med mycket skarp

upplösning, enastående bildåtergivning
och exceptionell 10x HD-zoom. Bland
prestandaförbättringarna i kameran
PTZ Pro 2 finns jämnare panorering och
vinklingsrörelse, samt mer konsekvent
fokus vid zoomning. Linserna har
designats och tillverkats av Logitech

och är utformade för att ge överlägsen
skärpa, färgåtergivning och hastighet
under olika förhållanden. PTZ Pro 2 är
det smarta valet för stora konferensrum,
hörsalar, klassrum, vårdlokaler och andra
yrkesmiljöer där tydlig och högupplöst
video är ett måste.

Logitech PTZ Pro 2

PTZ Pro 2:s framsida

PTZ Pro 2:s sida

Fjärrkontroll

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
Förstklassig HD PTZ-videokamera för
professionellt videosamarbete
Idealisk för konferensrum, utbildningslokaler,
större evenemang och andra yrkesmässiga
videoapplikationer.

Autofokus
Överlägsna kameralinser ger bättre skärpa,
färgåtergivning och hastighet. Autofokus ser till
att människor och föremål är tydliga, oavsett vart
kameran är riktad.

Videokvalitet i HD-format (1080p) vid 30
bildrutor per sekund
Ger knivskarp bildupplösning, enastående
färgåtergivning och exceptionell optisk precision.

Högkvalitativ kameralins från Logitech
Logitech designar och tillverkar sina egna linser
för att uppfylla de högsta tekniska kraven och ge
upplevelsen av att sitta framför någon, även om
personen är tusentals kilometer bort.

H.264 UVC 1.5 med skalbar videokodning (SVC)
Avancerad kamerateknik frigör bandbredd i datorn
genom att videon bearbetas i PTZ-kameran. Detta
ger en jämnare videoström i program som Microsoft®
Skype® for Business.
90 graders bildvinkel med mekanisk 260 graders
panorering och 130 graders vinkling
Förbättrad motorprestanda för panorering/vinkling
ger smidigare övergång mellan förinställningar. Det
breda synfältet gör det lätt att se alla tydligt.
Förlustfri 10x Full HD-zoom
Zooma ut eller zooma in för att se objekt, skrivtavlor
och andra detaljer tydligt.

Fjärrstyrda kamerainställningar
Styr panorerings-, vinklings-, och zoomfunktioner1 på
en annan PTZ Pro 2, Logitech ConferenceCam, eller
vissa webbkameror från Logitech 2.
Fjärrkontroll
Styr enkelt kamerans funktioner för panorering,
lutning och zoom under möten.
Olika monteringsalternativ
Konfigurera konferensrummet eller
evenemangsutrymmet som du vill ha det: använd
PTZ-kameran på ett bord eller fäst på en vägg med
den medföljande utrustningen. Kameran inkluderar
ett vanligt stativfäste för ytterligare flexibilitet.

PRODUKTSPECIFIKATIONER
PTZ Pro 2
Artikelnr: 960-001186
EAN-kod: 5099206070455

PRODUKTMÅTT + VIKT
Kamera
131 x 130 x 146 mm
580 g

SYSTEMKRAV

Fjärrkontroll
50 x 120 x 10 mm
48 g

I FÖRPACKNINGEN
Kamera

Mac OS X® 10.10 eller senare

Fjärrkontroll

Kontrollera systemkraven hos
programvaruleverantören angående stöd för Full HD.

3 m USB-kabel med anslutning till nätadapter
Nätadapter med regionala kontakter
Fäste
Snabbstartsguide
Garantikort
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Kompatibel med de flesta videokonferensprogram
Den fungerar även med nästan all programvara för
videokonferenser – inklusive den du redan använder.
Kensington-säkerhetsskåra
PTZ Pro 2 har ett Kensington-säkerhetsskåra som
hjälper till att säkra utrustningen med ett lås för
stöldskydd.
3 förval för kamera
Välj upp till tre förinställningar för kameravinkel och
återgå till någon av dem genom att trycka på en
knapp på fjärrkontrollen.
Kamerainställningsapp
Justera kamerans panorering, vinkel och
bildinställningar och andra avancerade kontroller
från en PC eller Mac® med en app som är lätt att
använda.

KOMPATIBILITET

Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10

Mer information finns här:
www.logitech.com/PTZPRO2
Kontakta önskad återförsäljare för att lägga
en beställning eller om du har ytterligare
frågor.

Enkel USB-anslutning
Anslut enkelt till PC, Mac® eller Chrome™-enheter
utan behov av annan programvara.
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Nedladdning av programvara krävs.

2

Webbkamerorna Logitech C930e och BRIO.
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 enaste versionen finns på www.logitech.com/
S
ciscocompatibility.
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 mfattar Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo och Zoom.
O
En komplett lista och den senaste informationen finns på
www.logitech.com/lcp.

Certifierad för Skype for Business, optimerad för Cisco
Jabber®, WebEx®-kompatibel 3, Vidyo Certified Device,
förbättrad integration med Logitech Collaboration
Program (LCP)-medlemmar4
GARANTI
Två års begränsad maskinvarugaranti

NEDLADDNING AV PROGRAMVARA
Valfri kamerainställningsapp kan panorera, vinkla,
zooma, och göra andra kamerainställningar.
För att hämta, gå till:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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