
Logitech® PTZ Pro 2 kamera, binlerce 
kilometre uzakta olsanız bile aynı 
odada oturma deneyimi oluşturmak için 
premium optikler ve gerçek görüntülü 
aramalar sağlar. Kusursuz netlikte 
görüntü çözünürlüğü, olağanüstü renk 
reprodüksiyonu ve emsalsiz 10 kat HD 
yakınlaştırma ile yüksek kalite, profesyonel 

videoyu yeni bir standarda taşıyor. PTZ Pro 
2 kameradaki performans geliştirmeleri 
daha yumuşak kaydırma ve eğme hareketi 
ve yakınlaştırma sırasında daha sabit 
odaklamayı içerir. Kamerada, Logitech 
tarafından tasarlanan ve üretilen 
ve emsalsiz netlik, renk gösterimi ve 
çeşitli aydınlatma koşullarında hız için 

tasarlanan mercekler bulunmaktadır. 
PTZ Pro 2, yüksek çözünürlüklü videonun 
vazgeçilmez olduğu, büyük konferans 
salonları, oditoryumlar, sınıflar, sağlık 
hizmeti tesisleri ve diğer profesyonel 
ortamlar için akıllı çözümdür.

Logitech PTZ Pro 2

DAHA NET TOPLANTILAR 
İÇİN DAHA NET OPTİKLER.
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1  Yazılım indirmek gerekir.
2 Logitech C930e ve BRIO web kameraları.
3  En yeni sürüm içim www.logitech.com/ciscocompatibility 

sayfasını ziyaret edin.
4  Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, ve Zoom dahildir.  
Tam liste ve en güncel bilgiler için www.logitech.com/lcp 
adresini ziyaret edin.

Daha fazlasını öğrenin:  
www.logitech.com/PTZPRO2
Siparişler ve diğer sorular için lütfen 
tercih ettiğiniz satıcıyla iletişime geçin.
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KUTUNUN İÇİNDEKİLER

Kamera

Uzaktan Kumanda

Güç Adaptörü Bağlantılı 3,05 m USB Kablo

Bölgesel Fişlere sahip Güç Adaptörü

Montaj

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Garanti Belgesi

GARANTİ

2 yıl sınırlı donanım garantisi

İNDİRİLECEK YAZILIMLAR

İsteğe Bağlı Kamera Ayarları Uygulaması, kaydırma, 
eğme, yakınlaştırma ve diğer kamera ayarlarını sağlar.

İndirmek için şu adresi ziyaret edin:  
www.logitech.com/support/PTZPRO2

UYUMLULUK

Skype Kurumsal sertifikalıdır, Cisco Jabber® için 
optimize edilmiştir ve WebEx® ile uyumludur3, Vidyo 
Sertifikalı Aygıt, Logitech İş Birliği Programı (LCP) 
üyeleriyle gelişmiş entegrasyon4

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows® 7, Windows 8.1 veya Windows 10

Mac OS X® 10.10 veya üzeri

Full HD desteği için lütfen sistem gereksinimlerine 
ilişkin yazılım uygulaması sağlayıcısına başvurun.

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Kamera
131 x 130 x 146 mm
580 g

Uzaktan Kumanda 
50 x 120 x 10 mm
48 g

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Profesyonel görüntülü toplantılar için HD PTZ 
video kamera
Konferans salonları, eğitim alanları, büyük etkinlikler 
ve diğer profesyonel video kullanımları için idealdir.

30 kare/saniyede HD 1080p video kalitesi
Kusursuz netlikte görüntü çözünürlüğü, olağanüstü 
renk reprodüksiyonu ve sıra dışı optik doğruluk sağlar.

Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama (SVC) ile H.264 
UVC 1.5
Gelişmiş kamera teknolojisi, Microsoft® Skype® 
Kurumsal gibi uygulamalarda daha sorunsuz bir video 
akışı sunan PTZ kameranın içinde video işleyerek bant 
genişliği boşaltır.

Mekanik 260° kaydırma ve 130° eğme ile 90° görüş 
alanı
Gelişmiş kaydırma/eğme ve yakınlaştırma motor 
performansı bir ön ayardan diğerine geçişi daha 
yumuşak kılar. Geniş görüş alanı herkesin net olarak 
görmesini kolaylaştırır.

10 kat kayıpsız tam HD yakınlaştırma
Nesneleri, beyaz tablo içeriğini ve diğer ayrıntıları 
net olarak görmek için geniş yakınlaştırın veya yakın 
çekimlere yoğunlaşın.

Otomatik Odaklama
Üstün kamera mercekleri emsalsiz netlik, renk 
gösterimi ve hız sağlar. Otomatik odaklama, 
kameranın odaklandığı insanların ve nesnelerin net 
olmasını sağlar.

Premium Logitech kamera merceği
En yüksek teknik standartlara ulaşmak ve binlerce 
kilometre uzakta olsanız bile aynı odada oturma 
deneyimi sağlamak amacıyla Logitech kendi 
merceklerimizi kendisi tasarlar ve üretir.

Uzak uç kamera denetimi
Uzaktan kumandalı Pro 2, Logitech ConferenceCam'in 
kamera kaydırma, eğme ve yakınlaştırma işlevlerini 
çalıştırın1 veya Logitech web kameralarını seçin2.

Uzaktan kumanda
Toplantılar sırasında kamera kaydırma, eğme ve 
yakınlaştırma işlevlerini kolayca çalıştırın.

Birden fazla montaj seçeneği
Konferans salonunu veya etkinlik alanını istediğiniz 
şekilde kişiselleştirin: PTZ kamerayı masa üzerinde 
kullanın veya dahili donanım ile duvara monte edin. 
Kamera daha fazla esneklik için standart bir üç ayaklı 
sehpa parçası içerir.

Tak ve çalıştır USB bağlantısı
PC, Mac® ve Chrome™ aygıtlara ek yazılım 
gerektirmeden kolayca bağlanır.

Çoğu video konferans uygulamasıyla çalışır
Kullandıklarınız da dahil neredeyse tüm bir video 
konferans yazılım uygulamalarıyla çalışır.

Kensington güvenlik yuvası
PTZ Pro 2, hırsızlığa karşı koruma kilidi ile ekipmanın 
sabitlenmesine yardımcı olmak için Kensington 
güvenlik kilidi ile birlikte sunulur.

3 kamera ön ayarı
Kamera görüntüsü için üçe kadar olan ön ayarlı 
konumu seçin ve uzaktan kumandada bir düğmeye 
basarak bunlardan birine geri dönün.

Kamera ayarları uygulaması
Kullanımı kolay yazılım uygulamasıyla bir PC veya 
Mac®'de yerel kamera kaydırma, eğme, yakınlaştırma, 
görünü ayarlarını ve diğer gelişmiş denetimleri 
ayarlayın.

PTZ Pro 2 Önden Görünüm PTZ Pro 2 Yandan Görünüm Uzaktan Kumanda


