มุมมอง กว้างพิเศษ
ส�ำหรับพืน
้ ทีเ่ ล็ก

Logitech MeetUp
Logitech® MeetUp คือกล้องเพื่อการประชุมสัมนาระดับสูง

ระบบสัญญาณเสียงในตัวของ MeetUp ถูกปรับให้เหมาะกับขนาด

ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดลักษณะ all-in-one ลดความ

ประชุมแบบกลุ่ม ด้วยความสามารถในการจับภาพทัว
่ ห้อง มุมมอง

เสียงที่ยอดเยี่ยม ไมค์ 3 ตัวที่ใช้เทคโนโลยี beamforming

plug-and-play และสามารถท�ำงานได้ทันทีที่น�ำออกจากกล่อง

ที่ออกแบบส�ำหรับใช้ในห้องประชุมสัมนาขนาดเล็กและห้อง

กว้างขวาง 120° ท�ำให้ MeetUp สามารถน� ำเสนอภาพทุกๆ ที่นัง่
บนโต๊ะได้อย่างชัดเจน FOV ส�ำหรับแพน/เอียง ที่เป็ นมุมกว้าง

กว่าเดิม มากถึง 175° เลนส์ออพติค Ultra HD 4K ที่เป็ นวิศวกรรม
ของ Logitech ลดความผิดส่วนของภาพ ค่าตัง้ ล่วงหน้ า 3 ค่า
ส�ำหรับกล้อง น� ำเสนอคุณภาพวิดีทัศน์ที่เหนือชัน
้ และขยาย

ความสามารถของการประชุมสัมนาแบบพบหน้ าขึ้นไปอีกระดับ

เสียงสะท้อนในห้องประชุมแบบกลุ่ม เพื่อน� ำส่งประสบการณ์ด้าน

กระจายเสียงในแนวนอนรอบทิศทางและล�ำโพงที่ปรับแต่งได้ตาม
ต้องการ ช่วยให้คุณมัน
่ ใจได้ว่าสัญญาณเสียงในการประชุมของ
คุณจะมีคุณภาพเทียบเคียงกับภาพที่เห็น มนุษย์มักจะสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและภาพที่ตาเห็น สัญญาณเสียงจาก
ด้านหน้ าห้องของ MeetUp รังสรรค์ประสบการณ์การรับฟั งที่
ผสานเป็ นหนึ่งและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ยุ่งเหยิงจากสายต่อต่างๆ และ MeetUp ยังมีระบบ USB

กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ประชุมสัมนาทางวิดีทัศน์และบริการ
cloud ทุกประเภท รวมถึงโปรแกรมที่คุณใช้อยู่แล้ว

LogitechBRIO
MeetUp
Logitech

SmartDock

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
ซูมความละเอียดสูง 5 เท่า

รีโมทคอนโทรล RF

ห้อง

แพน/เอียงได้ด่ง
ั ใจ

รองรับส�ำหรับธุรกิจ

เซนเซอร์จับภาพ Ultra HD 4K

ดูส่วนที่สนใจอื่นๆ

ประชุมผ่านวิดีทัศน์ได้อย่างมัน
่ ใจ

มุมมองกว้างพิเศษ 120°

กล้องที่มีมุมมองกว้างที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประชุมสัมนาทางวิดีทัศน์ของ

Logitech ช่วยให้สามารถมองเห็นทุกคนในห้อง แม้ผู้ที่นัง่ ใกล้กล้องหรือมุม

รองรับความละเอียดหลากหลาย ได้แก่ 4K (Ultra HD)1 1080p (HD เต็ม)

และ 720p (HD) เพื่อสนับสนุนคุณภาพสูงสุดที่ได้จากโปรแกรมหรือจอภาพ
ของคุณ

3 ช่องไมโครโฟนและล�ำโพงปรับแต่งตามต้องการ

ไมโครโฟนเสียงรอบทิศทางกระจายเสียงด้วยเทคโนโลยีส่งสัญญาน

beamforming ที่สามารถก�ำหนดความแรงและทิศทางได้ พร้อมระบบตัดเสียง
รบกวนและเสียงก้อง ผสานกับล�ำโพงที่สามารถปรับแต่งได้ ทัง้ หมดนี้เป็ นการ

โคลสอัพภาพวัตถุและเนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างละเอียดและชัดเจน
ขยายมุมมองของคุณให้กว้างกว่า มากถึง 175° ในการแพนไปยังไวท์บอร์ดหรือ

การรองรับระดับธุรกิจ2 หมายความว่าคุณสามารถเริ่มพรีเซนเทชัน
่ หรือการ

3 ค่าตัง้ ล่วงหน้ าส�ำหรับกล้อง

ความสามารถเชื่อมต่อ Plug-and-play USB

ต�ำแหน่ งค่าที่ตัง้ ไว้ได้เพียงแค่กดปุ ่มเดียวบนรีโมท

ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

ท�ำงานร่วมกับโปรแกรมการประชุมสัมนาทางไกลได้ส่วนใหญ่

เลือกต�ำแหน่ งค่าตัง้ ล่วงหน้ าได้ถึง 3 จุดส�ำหรับมุมมองกล้องและกลับสู่

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ Bluetooth เพื่อรับสัญญาณเสียงที่ยอดเยี่ยม

ออกแบบเพื่อห้องประชุมสัมนาขนาดเล็กโดยเฉพาะ ไมค์ได้รับการรับรองโดย

พร้อมระบบไมโครโฟนแบบขยาย

Microsoft® Cortana® ว่ามีความแม่นย�ำในการรับค�ำสัง่ เสียงส�ำหรับใช้กับ

ไมโครโฟนแบบขยายที่เป็ นอุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มรัศมีการสนทนาในห้อง

ระบบปฏิบัติการ Windows® 10 ทัง้ หมด

ประชุมแบบกลุ่มที่ใหญ่ข้ น
ึ

เลนส์ออพติกคมชัด

ดีไซน์ แบบ All-in-one

ตรงหน้ า ด้วยเทคโนโลยีเลนส์ขน
ั ้ สูงของ Logitech ทีส
่ ามารถน� ำเสนอวิดท
ี ศ
ั น์

ต่างๆ

เพิม
่ ประสิทธิภาพการประชุมทางไกลทีเ่ หนือกวา่ ไมต
่ า่ งจากการประชุมพบปะ

สัง่ การแพน/เอียง/ซูมกล้องได้ง่ายในระหว่างการประชุม

รูปแบบ all-in-one ที่กะทัดรัดลดการใช้พ้ น
ื ที่และความยุ่งเหยิงของสายต่อ

คุณภาพสูง พร้อมความละเอียด ความเร็ว ความลื่นไหล สมดุลสี และรายละเอียด

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์พีซ,ี Mac® และ ChromeTM ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้

สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์การประชุมสัมนาทางไกลเสมือนได้
รวมถึงโปรแกรมที่คุณใช้อยู่แล้ว
ตัวเลือกติดตัง้ ที่หลากหลาย

เลือกพื้นที่ติดตัง้ MeetUp ได้อิสระในบริเวณที่เหมาะ ไม่ว่าจะตัง้ โต๊ะ ติดผนัง
หรือจอแสดงผล เพื่อความเหมาะสมที่สุดส�ำหรับห้องประชุมแบบกลุ่ม
สล็อตป้ องกันโจรกรรมของ Kensington®

MeetUp มาพร้อมสล็อตป้ องกันของ Kensington เพื่อให้ความมัน
่ ใจว่า
อุปกรณ์ของคุณมีระบบล็อคป้ องกันขโมย

ขัน
้ สูงสุด

ขนาด + น� ้ำหนั กผลิตภัณฑ์

ใบรับรอง
รองรับการใช้งานร่วมกับ Skype® for Business, Cisco
Jabber™3, Windows, Mac, Microsoft Cortana

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
MeetUp
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 960-001101
UPC: 097855130037
ไมค์ขยายทีเ่ ป็ นอุปกรณ์ เสริม
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 989-000405
UPC: 097855131171
แท่นอุปกรณ์ เสริมติดตังที
้ วี
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 939-001498
UPC: 097855133250

กล้อง
400 x 104 x 85 มม.
15.75 x 4.1 x 3.35”
1.04 กก. / 2.3 ปอนด์
รีโมท
83 x 10 x 83 มม.
3.25 x 0.375 x 3.25”
72 กรัม (2.5 ออนซ์)
ข้อก�ำหนดของระบบ
Windows 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10

รีโมทคอนโทรล
สาย USB 5 ม.

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ า

ฮาร์ดแวร์และขายึดติดผนัง

แหล่งดาวน์ โหลดซอฟต์แวร์
ออกแบบเพื่อท�ำงานร่วมกับไดรเวอร์ USB video-class ของ
ระบบปฏิบัติการในตัว

Google Chromebook™ เวอร์ชน
ั ่ 29.0.1547.70,
แพลตฟอร์ม 4319.79.0 พร้อมด้วย:

โปรแกรมการตัง้ ค่ากล้องที่เป็ นอุปกรณ์เสริม ช่วยให้สามารถ:
ตัง้ ค่าภาพของกล้อง

หน่วยความจ�ำ 2 GB ขึ้นไป

หากต้องการดาวน์โหลด ไปที:่
www.logitech.com/support/MeetUp

โปรเซสเซอร์ 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo

ความเข้ากันได้
สามารถใช้งานร่วมกับ UVC/plug-and-play

1
2

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
3

เผยแพร่เมื่อ เมษายน 2017

กล้อง MeetUp และชุดล�ำโพงพร้อมหูฟัง

Mac OS X® 10.10 หรือสูงกว่า

พอร์ต USB 2.0 (ต้องใช้ USB 3.0 ส�ำหรับวิดีทัศน์ 4K)

www.logitech.com/MeetUp

ภายในกล่อง

ต้องใช้สาย USB 3.0, ไม่ได้มีให้

รองรับการใช้งานร่วมกับ Skype® for Business, Cisco Jabber™
ความสามารถผสมผสานการท�ำงานขัน
้ สูงกับ BlueJeans, Broadsoft,
LifeSize® Cloud, Vidyo และ Zoom

ดู www.logitech.com/ciscocompatibility ส�ำหรับเวอร์ชน
ั ่ ล่าสุด

แพน เอียง และซูม

การรับประกัน
แบบจ�ำกัด 2 ปี ส�ำหรับฮาร์ดแวร์

© 2017 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมายอื่นๆ ของ
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ไม่ถอ
ื เป็ นความรับผิดชอบหากมีขอ
้ ผิดพลาดใดๆ ปรากฏในเอกสารฉบับพิมพ์นี้

ผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลคุณสมบัตท
ิ รี่ ะบุในทีน
่ ี้สามารถเปลีย
่ นแปลงได้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบ

