FORBEDRING AF
SAMARBEJDET

Logitechs produkter til videosamarbejde med grupper
Logitech® ændrer den måde teams samarbejder på, åbner op for nye muligheder
og fjerner eksisterende grænser ved at
tilbyde en lang række værktøjer til samarbejde med et fremragende design der
er så brugervenlige at folk elsker at bruge
dem. Logitechs portefølje af professionelle
webkameraer, headset og konferencekameraer gør det muligt at samarbejde lige
fra skrivebordet til mødelokalet.

Med Logitechs ConferenceCam-produkter
får du både knivskarp video og krystalklar
lyd til en helt utrolig overkommelig pris – og
ethvert mødelokale kan blive til et lokale til
videosamarbejde.
Den enkle USB-tilslutning gør det nemt
at installere og bruge Logitechs værktøjer
til samarbejde sammen med velkendte
computersystemer og alle softwarepro-

grammer til videosamtaler – også dem der
bruges i forvejen. Du skal bare slutte det til
en bærbar computer og starte et videomøde.
Logitech forbedrer samarbejde og produktivitet med værktøjer der tilpasser sig måden folk arbejder på – og de kan bruges i alt
fra hjemmekontorer til store mødelokaler.

Logitechs produkter til videosamarbejde
LØSNINGER TIL RUM

SMARTDOCK
AV-KONTROLENHED

BESKRIVELSE

NØGLEKARAKTERISTIKA

Det er muligt at udvide brugen af Skype for
Business til alle mødelokaler ved hjælp af
Logitech SmartDock – en revolutionerende
AV-kontrolenhed der gør det muligt at dele
skrivebordet, deltage i samtaler med kun ét
tryk og få strømlinet videosamarbejde.

Kompatibilitet: SmartDock fungerer med en lang række AV-udstyr til mødelokaler, herunder Logitech
ConferenceCams

Sælges som en del af Skype Room System
som inkluderer Microsoft® Surface™ Pro
med en Skype for Business-klient til mødeafholdelse.*

Tilslutning: Understøtter et stort udvalg af installationer og tilslutning af enheder ved hjælp af
dobbelte 1080p-skærmporte8, HDMI-indgang til deling af indhold i 1080p60, tre USB 3.1-porte i type A,
Gigabit Ethernet og et stik til headset
Andre funktioner: Stativ i metal der kan drejes, IR-bevægelsessensor, Plug and Play-konfiguration
Systemkrav:
– Microsoft Surface™ Pro med: Intel® Core™ i5 kræves (Core i7 og Core m3 understøttes ikke), Windows
10 Enterprise (ikke inkluderet med Microsoft Surface Pro)
– Microsoft Skype Room System-software
– Room Resource Account for Skype for Business (konti kan enten være på en fysisk lokal server eller i
Online Office 365®)
– Internetadgang via Ethernet med DHCP aktiveret
–E
 kstern skærm eller projektor med HDMI-indgang
–E
 t Logitech ConferenceCam (anbefales) eller andre Skype-certificerede videoenheder
– 100-240v AC
Mål og vægt: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Forlænger: 34 x 128 x 128 mm/360 g
Kabellængde: HDMI: 3 m; Netværk: 3 m; Strøm: 3 m; Forlænger: 5 m

* Fås på nuværende tidspunkt i følgende lande:
Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Østrig, Storbritannien.

WEBKAMERAER TIL SAMARBEJDE FRA SKRIVEBORDET

BRIO

BESKRIVELSE

NØGLEKARAKTERISTIKA

Logitechs bedste webkamera har en række
avancerede funktioner, f.eks. 4K UHD,
5 x zoom og RightLight™ 3 med HDR,
så du ser godt ud i enhver belysning.

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, pc og alle førende platforme til videokonferencer.
Certificeret til Skype for Business og Microsoft Hello™, kompatibel med Cisco®2 og forbedret
integration for Logitech Collaboration Program-medlemmer3

Produktnummer: 960-001106

Opløsning: 4K Ultra HD ved 30 fps4; HD 1080p ved 30 eller 60 fps4; 720p HD ved 30, 60 eller 90 fps4
Synsfelt: 3 indstillinger for synsfeltet: 65°, 78° og 90°9
Mikrofon: To indbyggede stereomikrofoner med automatisk reduktion af støj. Mikrofonerne fungerer
endda med Microsoft Cortana®
Andre funktioner: 5 x zoom, RightLight™ 3 med HDR, fungerer med Cortana og infrarød teknologi
der gør det muligt at logge på via ansigtsgenkendelse så det er mere sikkert at logge på
Mål og vægt: 102 x 27 x 27 mm/63 g

WEBCAM C930E

HD-webkamera med avancerede funktioner
der er finjusteret til at forbedre samarbejdet.
Produktnummer: 960-000972

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, pc og alle førende platforme til videokonferencer.
Certificeret til Skype for Business, kompatibel med Cisco2 og forbedret integration for Logitech
Collaboration Program-medlemmer3
Opløsning: Fuld HD 1080p ved 30 fps4
Synsfelt: 90°
Mikrofon: To indbyggede stereomikrofoner med automatisk reduktion af støj
Mål og vægt: 94 x 43 x 71 mm/162 g

C925E WEBCAM

Logitech C925e Webcam har et
fremragende design og kan give dig en
bedre oplevelse med videosamarbejde – du
får knivskarp video i HP til en overkommelig
pris.

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, pc og alle førende platforme til videokonferencer.
Certificeret til Skype for Business, kompatibel med Cisco2 og forbedret integration for Logitech
Collaboration Program-medlemmer3

Produktnummer: 960-001076

Synsfelt: 78°

Opløsning: Fuld HD 1080p ved 30 fps4

Mikrofon: To indbyggede stereomikrofoner med automatisk reduktion af støj
Mål og vægt: 126 x 73 x 45 mm/170 g
B525 HD-WEBKAMERA

Ideelt til individuelle videokonferencer på
farten da det er designet til at kunne foldes
sammen og drejes 360 grader.

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, pc og alle førende platforme til videokonferencer.
Certificeret til Skype for Business, kompatibel med Cisco2 og forbedret integration for Logitech
Collaboration Program-medlemmer3

Produktnummer: 960-000842

Opløsning: HD 720p ved 30 fps4
Synsfelt: 69°
Mikrofon: Én retningsuafhængig mikrofon
Mål og vægt: 69 x 29 x 40 mm/88 g

Logitechs produkter til videosamarbejde
KONFERENCEKAMERAER TIL VIDEOKONFERENCER TIL GRUPPER

LOGITECH GROUP

BESKRIVELSE

NØGLEKARAKTERISTIKA

Logitech Group er optimeret til store og
mellemstore grupper på op til 20 personer
og leverer krystalklar lyd og knivskarp
video med enkel tilslutning og til en utrolig
overkommelig pris.

Opløsning: Fuld HD 1080p ved 30 fps4
Kamera: 90º diagonalt synsfelt, 260º panorering/130º hældning og 10 x zoom uden reduceret kvalitet

Logitech GROUP
Produktnummer: 960-001057

Højtalertelefon: Højtalertelefon med fuld dupleks der giver virkelighedstro, tydelig og klar lyd som nemt
kan forstås. Fire retningsuafhængige mikrofoner med en rækkevidde på 6m som kan udvides til 8,5 m med
valgfri udvidelsesmikrofoner

VALGFRIT:
Udvidelsesmikrofoner
Produktnummer: 989-000171

Kontrolknapper: Fjernbetjening der kan anbringes i dock, og trykfølsomme knapper på enheden til
panorering, hældning, zoom, opkaldsbesvarelse/-afslutning6, justering af lydstyrken, afbrydelse af lyden,
Bluetooth® -binding, fjernbetjening4 og 5 forudindstillinger på kameraet samt en LCD-skærm

GROUP-forlængerkabel på 10 m
Produktnummer: 939-001487
GROUP-forlængerkabel på 15 m
Produktnummer: 939-001490

Tilslutning: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth-teknologi og NFC-teknologi
(Nærfeltskommunikation), valgfrie DIN-forlængerkabler til GROUP5 forlænger afstanden mellem hub
og kamera/højtalertelefon så du kan lave tilpassede og pæne installationer i mødelokaler
Mål og vægt: Kamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Højtalertelefon: 240 x 65 x 240 mm/1223 g;
Hub: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Fjernbetjening: 50 x 120 x 12 mm/51 g

LOGITECH MEETUP

MeetUp is Logitechs professionelle
ConferenceCam beregnet til små
mødelokaler med et synsfelt på 120°,
4K-optik og enestående lyd.
Logitech MeetUp
Produktnummer: 960-001102

Opløsning: 4K Ultra HD, 1080p Full HD eller 720p HD-videosamtaler ved 30 fps med understøttede
klienter4
Kamera: Synsfelt på 120º, mekanisk panorering/vippefunktion

Ekstra udvidelsesmikrofoner:
Produktnummer: 989-000405

Højtalertelefon: Tre retningsuafhængige mikrofoner med stråleretningsteknologi, ekkoneutralisering og
reduktion af baggrundsstøj – og en specialtunet højtaler – er specielt optimeret til små mødelokaler.
Mikrofonerne er Microsoft® Cortana®-certificerede hvilket giver mere præcise stemmekommandoer i
Windows® 10-systemer

Valgfrit tv-beslag:
Produktnummer: 939-001498

Kontrolknapper: Fjernbetjening med radiosignal gør det nemt at styre funktionerne på kameraet til at
panorere/vippe/zoome, skrue op/ned for lyden eller slå den fra under møder
Tilslutning: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth-teknologi
Mål og vægt: Hovedenhed: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Fjernbetjening: 83 x 10 x 23 mm/72 g

CONFERENCECAM
CONNECT

Med det transportable alt-i-et-design
kan du afholde prisvenlige, professionelle
videokonferencer næsten hvor som helst.
Fremragende designet, nemt at transportere
og enkelt at installere.
Produktnummer: 960-001034

Opløsning: Fuld HD 1080p ved 30 fps4
Kamera: 90-graders diagonalt synsfelt, digital panorering/hældning og mekanisk vippehjul
Højtalertelefon: Højtalertelefon med fuld dupleks med ekkoneutraliserende teknologi og teknologi til
reduktion af støj. To retningsuafhængige mikrofoner med en rækkevidde på 3,7 m/12 fod i diameter
Kontrolknapper: Fjernbetjening med rækkevidde på 3 m som kan anbringes i dock – til betjening af
kameraets/højtalertelefonens funktioner
Tilslutning: Plug and play via USB, trådløs Bluetooth-teknologi og NFC-teknologi
(Nærfeltskommunikation)
Mål og vægt: 75 x 75 x 304 mm/766 g; Fjernbetjening: 41 x 128 x 9 mm/35 g; USB-kabel: 2 m

CONFERENCECAM
BCC950

Logitech ConferenceCam BCC950 er
en alt-i-en-løsning til videokonferencer
med HD-video på og professionel lyd til
samarbejde i mindre grupper.
Produktnummer: 960-000867

Opløsning: Fuld HD 1080p ved 30 fps4
Kamera: 78º diagonalt synsfelt, 180º panorering/55º vipning
Højtalertelefon: To indbyggede stereomikrofoner med automatisk reduktion af støj. Rækkevidde på
op til 2,4 m i diameter
Kontrolknapper: Fjernbetjening og kontrolknapper på selve enheden til panorering, hældning, zoom,
opkaldsbesvarelse/-afslutning6, justering af lydstyrken og afbrydelse af lyden
Tilslutning: Plug and Play via USB
Mål og vægt: 154 x 345 x 147 mm med forlængerstykke/568 g; Fjernbetjening: 118 x 19 x 49 mm/47 g

LØSNINGER TIL VIDEOSAMARBEJDE

PTZ PRO 2-KAMERA

BESKRIVELSE

NØGLEKARAKTERISTIKA

Førsteklasses PTZ-videokamera med HD
og USB-tilslutning til brug i mødelokaler,
undervisningslokaler, til store events og til
anden professionel brug af video.

Opløsning: Fuld HD 1080p ved 30 fps4

Produktnummer: 960-001186

Objektiv: 90º diagonalt synsfelt, 260º panorering/130º hældning og 10 x zoom uden reduceret kvalitet
Fjernbetjeninger: Panorering/hældning/zoom7, fjernbetjening4, forudindstillinger på kamera
Tilslutning: Plug and Play via USB
Mål og vægt: Kamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g;
Fjernbetjening: 10 x 50 x 120 mm/48 g

Logitechs produkter til videosamarbejde
LYDLØSNINGER TIL SAMARBEJDE

TRÅDLØST H820eHEADSET

BESKRIVELSE

NØGLEKARAKTERISTIKA

Professionelt trådløst DECT-headset.
Opkaldsindikator samt lyd fra-knap
og -indikator på selve mikrofonarmen.

Design: Fås i mono- og stereodesign og med polstret hovedbøjle der kan justeres, samt ét eller flere
polstrede ørestykker

Produktnummer (stereo): 981-000517
Produktnummer (mono): 981-000512

Rækkevidde: Op til 100 m
Batterilevetid/taletid: Op til 10 timers taletid i det brede frekvensspektrum. Baseenhed til opladning
medfølger
Knapper til lydregulering: Knapper på ørestykket til besvarelse/afslutning af opkald7 og justering af
lydstyrken samt lyd fra-knap og -indikator på selve mikrofonarmen
Mål og vægt: 174 x 165 x 50 mm/dobbelt 128 g; mono 88 g

H650e USB-HEADSET

Giver dig professionel DSP-lyd og
brugervenlige funktioner, f.eks. den smarte
samtaleindikator der minimerer antallet af
afbrydelser.

Design: Fås i mono- og stereodesign og med polstret hovedbøjle der kan justeres, samt ét eller flere
polstrede ørestykker

Produktnummer (stereo): 981-000519
Produktnummer (mono): 981-000514

Batterilevetid/taletid: Ubegrænset (USB-kabelforbindelsen leverer strøm)

Rækkevidde: Kabel på 2,2 m

Knapper til lydregulering: Med knapperne på ledningen kan du hurtigt besvare/afslutte opkald7,
skrue op/ned og slå lyden fra
Mål og vægt: 174 x 165 x 50 mm/stereo 120 g; mono 93 g
H570e USB-HEADSET

Klar, behagelig og elegant kommunikation
med professionel lydkvalitet til ethvert
budget.
Produktnummer (stereo): 981-000575
Produktnummer (mono): 981-000571

Design: Fås i mono- og stereodesign og med polstret hovedbøjle der kan justeres, samt ét eller flere
polstrede ørestykker
Rækkevidde: Kabel på 2,1 m
Batterilevetid/taletid: Ubegrænset (USB-kabelforbindelsen leverer strøm)
Knapper til lydregulering: Med knapperne på ledningen kan du hurtigt besvare/afslutte opkald7,
skrue op/ned og slå lyden fra
Mål og vægt: 180 x 200 x 60 mm/stereo 219 g; mono 194 g

MOBIL P710eHØJTALERTELEFON

Du kan hurtigt forvandle enhver
arbejdsplads til et mødelokale. Sikrer lyd i
professionel kvalitet med DSP, er nem at
tage med og
har en indbygget holder til mobilenheder så
du kan tilslutte en ekstra skærm.

Tilslutning: Plug and play via USB, trådløs Bluetooth-teknologi og NFC-teknologi
(Nærfeltskommunikation)
Holder: Med holderen kan du anbringe mobiltelefonen eller tablet-pc'en i den rigtige vinkel og få
videoopkald uden rystelser
Batterilevetid/taletid: Op til 15 timer

Produktnummer: 980-000742

Knapper til lydregulering: Trykfølsomme knapper til at besvare/afslutte opkald, skrue op/ned for
lydstyrken og slå lyden fra
Mål og vægt: 120 x 120 x 40 mm/275 g
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1

Fungerer sammen med Skype® for Business, Zoom, Vidyo®
og andre programmer med integration; Skype for Business
kræver download af plugin. (vælg det relevante produkt, og
hent det på www.logitech.com/support/business-products).

2

Du kan finde den nyeste version på www.logitech.com/
ciscocompatibility.

3

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

4

Understøttede videofunktioner varierer afhængigt af
programmet.

5

Læs mere om DIN-forlængerkabler til GROUP på:
www.logitech.com/accessories

6

Fungerer sammen med Skype® for Business, Skype, Cisco
Jabber®, Vidyo® og andre programmer med integration.

7

Med Skype® for Business og Skype ved hjælp af et plugin
(vælg og download det relevante produkt på
www.logitech.com/support/business-products). Fungerer
med Vidyo® og andre programmer med integration.

8

Når understøttet af Microsoft.®

9

Kræver download af software.
Download appen på www.logitech.com/support /brio

Kompatibilitet: Kompatibel med Mac, pc og alle førende
platforme til videokonferencer. Certificeret til Skype for
Business, kompatibel med Cisco2 og forbedret integration for
Logitech Collaboration Program-medlemmer3

