
Kamery Logitech® Conference Cams 
poskytují křišťálově čistý zvuk a dokonale 
ostrý obraz a jsou překvapivě cenově 
dostupné – každá jednací místnost 
se tak může stát místem pro konání 
videokonferencí. Od malých místností 
po střední až velké konferenční prostory 
– se společností Logitech si vychutnáte 
videohovory, které vyvolávají dojem, jako 
byste byli přímo na místě. 

Naše kamery ConferenceCam mění 
způsob týmové spolupráce, otevírají 
nové možnosti a boří zažité hranice. Jsou 
kompatibilní s libovolnou videokonferenční 
softwarovou aplikací – včetně těch, 
které již využíváte. A díky jednoduchosti 
připojení plug-and-play, plně duplexním 
všesměrovým mikrofonům a širokému 
zornému poli bude nyní každá osoba 
v místnosti dobře vidět a slyšet.

Kamery Logitech ConferenceCam, 
vymyšlené a vyvinuté pro profesionální 
kooperaci, disponují klíčovou certifikací pro 
firmy, oceňovaným designem, rozšířenými 
funkcemi a ultraspolehlivým chodem. 
To nejpodstatnější: Kamery Logitech 
ConferenceCam představují ideální volbu 
pro firmy.

Kvalita, jednoduchost a cenová dostupnost

Sestava kamer Logitech ConferenceCam poskytuje vysoce kvalitní obraz a zvuk, který je kompatibilní 
s videokonferenčním softwarem dle vaší volby. Od malých místností přes privátní kanceláře po konferenční 
prostory – libovolné místo nyní snadno přeměníte na prostor pro konání videokonferencí.

PRO KAŽDOU MÍSTNOST. 
PRO KAŽDOU OSOBU.



Portfolio kamer Logitech ConferenceCam

BCC950 CONNECT

Až 3 účastníci Až 6 účastníků

Kvalita obrazu Full HD 1080p @ 30 fps Full HD 1080p @ 30 fps

H.264 UVC 1.1/SVC UVC 1.5/SVC

Zorné pole 78° diagonální 90° diagonální

Otáčení/naklápění 180° otáčení/55° naklápění Digitální otáčení a naklápění

Full HD zoom 1,2x digitální zoom 4x digitální zoom

Funkce hlasitého odposlechu Plně duplexní všesměrový hlasitý odposlech Plně duplexní všesměrový hlasitý odposlech

Potlačení akustické ozvěny • •

Technologie redukce šumu • •

Dosah snímání zvuku Okruh 1,8 m/6' Okruh 3,7 m/12' 
(360° zvuk)

360° širokopásmový zvuk •

Technologie Bluetooth® a NFC • •

Mikrofony (Tx) 1 všesměrový mikrofon 2 všesměrové mikrofony 

Reproduktory (Rx) Mono Mono

Bezdrátové sdílení obrazovky1 •

Vyvinuto pro přenosnost •

Dálkový ovladač • •

Dálkový ovladač s možností 
usazení do doku •

Bezpečnostní otvor Kensington •

Dobíjecí baterie •

Očekávaná životnost baterie/
Doba hovoru 

Není k dispozici 
 

Videohovory/sdílení obrazovky: až 3 hodiny 
Hlasitý odposlech: až 15 hodin 

(s plně nabitou baterií)

Kompatibilita 
 

Certifikováno pro Skype® for Business,  
Cisco® kompatibilní2 a rozšířená integrace se členy programu 

Logitech Collaboration Program3

Certifikováno pro Skype for Business,  
Cisco kompatibilní2 a rozšířená integrace se členy programu 

Logitech Collaboration Program3

Záruka Dvouletá omezená na hardware Dvouletá omezená na hardware

Č. dílu 960-000867 960-001034



Portfolio kamer Logitech ConferenceCam

MEETUP GROUP

Až 6 účastníků Až 14 účastníků

S rozšiřujícím mikrofonem
Až 8 účastníků

S rozšiřujícími mikrofony
Až 20 účastníků

Kvalita obrazu Videotelefonování v rozlišení 4K Ultra HD,  
1080p Full HD, 720p HD @ 30 fps4

Full HD 1080p @ 30 fps 

H.264 UVC kompatibilní pro plug-and-play UVC 1.5/SVC

Zorné pole 120° diagonální 90° diagonální

Otáčení/naklápění 170° motorizované otáčení/naklápění 260° otáčení/130° naklápění

Full HD zoom 5x HD zoom 10x bezztrátový zoom

Funkce hlasitého odposlechu Plně duplexní všesměrový hlasitý odposlech Plně duplexní všesměrový hlasitý odposlech

Potlačení akustické ozvěny • •

Technologie redukce šumu • •

Dosah snímání zvuku Okruh 2,4 m /8' 
(okruh s volitelným rozšiřujícím mikrofonem 4,2 m /14')

Okruh 6 m /20' 
(okruh s volitelnými rozšiřujícími mikrofony 8,5 m /28')

360° širokopásmový zvuk HD zvuk

Technologie Bluetooth® a NFC • •

Mikrofony (Tx) 3 všesměrové mikrofony 4 všesměrové mikrofony 

Reproduktory (Rx) Speciálně vyladěný reproduktor Mono

Bezdrátové sdílení obrazovky1

Vyvinuto pro přenosnost

Dálkový ovladač • •

Dálkový ovladač s možností 
usazení do doku •

Bezpečnostní otvor Kensington • •

Dobíjecí baterie

Očekávaná životnost baterie/
Doba hovoru

Není k dispozici Není k dispozici 

Kompatibilita 
 

Certifikováno pro Skype for Business, Microsoft Cortana®,  
Cisco kompatibilní2 a rozšířená integrace se členy programu 

Logitech Collaboration Program3

Certifikováno pro Skype for Business,  
Cisco kompatibilní2 a rozšířená integrace se členy programu 

Logitech Collaboration Program3

Záruka Dvouletá omezená na hardware Dvouletá omezená na hardware

Č. dílu 960-001102 960-001057



1  Kompatibilní s verzemi Android a Windows 8.1 – požadavky 
viz specifikace. Zařízení mohou funkci „sdílení obrazovky“ 
pojmenovávat různými způsoby, např. „Cast Screen“ a 
„Project My Screen“. Ověřte si kompatibilitu funkce sdílení 
obrazovky u výrobce mobilního zařízení.

2  Nejnovější verze viz stránka www.logitech.com/
ciscocompatibility.

3  Aktuální seznam účastníků programu naleznete na stránce 
www.logitech.com/lcp.

4  Podporované režimy videa se mohou lišit podle aplikace. 
Vyžaduje kabel USB 3.0, není přiložen.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne

Chcete se dozvědět více o našich  
produktech kooperace? 
Navštivte stránku  
www.logitech.com/VC
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© 2017 Logitech. Logitech, logo Logitech a další značky Logitech jsou 
vlastnictvím společnosti Logitech a mohou být registrovány.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných 
vlastníků. Společnost Logitech nenese zodpovědnost za žádné chyby, 
které by se mohly v této publikaci vyskytnout. Informace o produktu, 
cenách a funkcích zde obsažené podléhají změnám bez předchozího 
upozornění.

Videokonference budou zase  
o něco lepší.
Chcete-li se dozvědět více o řešeních obrazové kooperace 
Logitech, navštivte stránku www.logitech.com/VC.


