SÆT ALLE RUM I SPIL.
OG ALLE PERSONER I SPIL.
Logitechs ConferenceCam-produkter leverer video og lyd i høj kvalitet som fungerer sammen med dit valg
af programmer til videosamtaler. Lige fra hjemmekontoret, til arbejdspladsen, til små kontorer og mødelokaler
op til 20 personer – nu er det muligt at samarbejde overalt via video.

Kvalitet, enkelthed og overkommelig pris
Med Logitech ® ConferenceCams får du
krystalklar lyd og knivskarp video der er så
utrolig budgetvenlig at ethvert mødelokale
kan blive et lokale til videosamarbejde.
Lige fra små kontorer til mellemstore
og store mødelokaler – Logitech gør det
muligt at afholde videomøder der er
næsten ligesom at være fysisk til stede.

Vores ConferenceCams ændrer måderne
hvorpå teams kan samarbejde og
åbner for nye muligheder samt udvisker
forældede grænser. De fungerer med alle
softwareprogrammer til videosamtaler
– også det I bruger i forvejen. Med nem
tilslutning, retningsuafhængige mikrofoner
med fuld dupleks og en bred synsvinkel kan
alle i rummet nemt kan ses og høres.

Logitechs ConferenceCams er udtænkt og
udviklet til professionelt samarbejde og
omfatter vigtige erhvervscertificeringer,
prisbelønnet design, avancerede funktioner
og superpålidelig ydeevne. Når alt kommer
til alt: Logitech ConferenceCams er det
rette valg til virksomheder.

Logitech ConferenceCam-produktrækken

BCC950

CONNECT

Op til 3 deltagere

Op til 6 deltagere

Fuld HD 1080p ved 30 fps

Fuld HD 1080p ved 30 fps

H.264

UVC 1.1/SVC

UVC 1.5/SVC

Visningsvinkler

78° diagonalt

90° diagonalt

180° panorering/55° vipning

Digital panorering og vipning

1,2 x digital zoom

4 x digital zoom

Retningsuafhængig højtalertelefon med fuld dupleks

Retningsuafhængig højtalertelefon med fuld dupleks

Reduktion af akustisk ekko

•

•

Støjreduktionsteknologi

•

•

1,8 m (6 ft.) i diameter

3,7 m (12 ft.) i diameter
(360 graders lyd)

Videokvalitet

Panorer/vip
Full HD-zoom
Højtalertelefonens funktioner

Rækkevidden for lyd
Lyd med 360° frekvensspektrum

Bluetooth - og NFC-teknologi

•
•

•

Mikrofoner (Tx)

Én retningsuafhængig mikrofon

To retningsuafhængig mikrofoner

Højtalere (Rx)

Mono

Mono

®

Trådløs skærmspejling1

•

Designet til at være transportabel

•

Fjernbetjening

•

•

Fjernbetjening kan anbringes i
dock

•

Stik til Kensington-lås

•

Genopladeligt batteri

•

Forventet batterilevetid/taletid

Kompatibilitet

Garanti
Produktnummer

Ikke relevant

Videosamtaler/skærmspejling: op til 3 timer
Højtalertelefon: op til 15 timer
(med fuldt opladet batteri)

Certificeret til Skype® for Business, kompatibel med
Cisco®2 og har forbedret integration med
Logitech Collaboration Program-medlemmer3

Certificeret til Skype for Business, kompatibel med
Cisco2 og har forbedret integration for
Logitech Collaboration Program-medlemmer3

2 års begrænset hardwaregaranti

2 års begrænset hardwaregaranti

960-000867

960-001034

Logitech ConferenceCam-produktrækken

MEETUP

GROUP

Op til 6 deltagere

Op til 14 deltagere

Med udvidelsesmikrofon
Op til 8 deltagere

Med udvidelsesmikrofoner
Op til 20 deltagere

4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD-videosamtaler ved 30 fps4

Fuld HD 1080p ved 30 fps

UVC-kompatibelt til tilslutning

UVC 1.5/SVC

120° diagonalt

90° diagonalt

170° mekanisk panorering/vipning

260-graders panorering/130-graders vipning

5 x HD-zoom

10 x zoom i fuld ureduceret kvalitet

Retningsuafhængig højtalertelefon med fuld dupleks

Retningsuafhængig højtalertelefon med fuld dupleks

Reduktion af akustisk ekko

•

•

Støjreduktionsteknologi

•

•

2,4 m (8 ft.) i diameter
(4,2 m (14 ft.) i diameter med ekstra udvidelsesmikrofon)

6 m (20 ft.) i diameter
(8,5 m (28 ft.) i diameter med ekstra udvidelsesmikrofoner)

Videokvalitet
H.264
Visningsvinkler
Panorer/vip
Full HD-zoom
Højtalertelefonens funktioner

Rækkevidden for lyd
Lyd med 360° frekvensspektrum

Bluetooth - og NFC-teknologi

HD-lyd
•

•

Mikrofoner (Tx)

Tre retningsuafhængige mikrofoner

fire retningsuafhængig mikrofoner

Højtalere (Rx)

Finjusteret højtaler

Mono

•

•

®

Trådløs skærmspejling1
Designet til at være transportabel
Fjernbetjening
Fjernbetjening kan anbringes i
dock
Stik til Kensington-lås

•
•

•

Genopladeligt batteri
Forventet batterilevetid/taletid
Kompatibilitet

Garanti
Produktnummer

Ikke relevant

Ikke relevant

Certificeret til Skype for Business og Microsoft Cortana ,
kompatibel med Cisco2 og har forbedret integration for
Logitech Collaboration Program-medlemmer3

Certificeret til Skype for Business, kompatibel med
Cisco2 og har forbedret integration for
Logitech Collaboration Program-medlemmer3

2 års begrænset hardwaregaranti

2 års begrænset hardwaregaranti

960-001102

960-001057

®

Videomøder er lige blevet
meget bedre.
Du kan finde flere oplysninger om Logitechs produkter
til videosamarbejde på www.logitech.com/VC.

Vil du vide mere om vores produkter
til videosamarbejde?
Besøg www.logitech.com/VC
Opdateret september 2017

1

 ompatibel med Android- og Windows 8.1-versioner – se
K
systemkrav i specifikationer. På forskellige enheder refereres
der muligvis til funktionen "skærmspejling" med andre ord,
f.eks. "Cast skærm" eller "Vis min skærm". Kontrollér om
mobilenhedens producent understøtter skærmspejling.

2

 u finder den nyeste version på
D
www.logitech.com/ciscocompatibility.

3

 u kan finde en aktuel liste med programdeltagere på
D
www.logitech.com/lcp.

4

 nderstøttede videofunktioner varierer afhængigt af
U
programmet. Kræver et USB 3.0-kabel, der ikke medfølger.
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