
Logitech ® ConferenceCam -kamerat 
tarjoavat kristallinkirkkaan äänentoiston 
ja uskomattoman terävän videokuvan. 
Kaikki tämä on vielä niin uskomattoman 
edullista, että mikä tahansa tila voi 
olla videoneuvottelutila. Pienistä 
neuvottelutiloista keskikokoisiin ja suuriin 
kokoushuoneisiin Logitech mahdollistaa 
videopuhelut, jotka päihittää vain itse 
paikan päällä oleminen. 

ConferenceCam-kameramme muuttavat 
tapaa, jolla tiimit tekevät yhteistyötä, 
avaavat uusia mahdollisuuksia ja rikkovat 
vanhoja rajoja. Ne toimivat minkä 
tahansa videoneuvottelusovelluksen 
kanssa – mukaan lukien jo käyttämiesi 
sovellusten kanssa. Helpon plug-and-
playn, kaksisuuntaisten suuntauksettomien 
kaiutinpuhelinten ja laajan kuva-alan 
ansiosta kaikki paikalla olevat on helppo 
nähdä ja kuulla.

Ammattilaistason yhteistyöhön 
kehitetyissä Logitech ConferenceCam 
-kameroissa on alan tärkeimmät 
sertifioinnit, palkittu muotoilu, kehittyneet 
toiminnot ja erittäin luotettava 
suorituskyky. Tiivistettynä: Logitech 
ConferenceCam -kamerat ovat oikea 
valinta yrityksille.

Laadukas, yksinkertainen ja edullinen

Logitechin ConferenceCam-kamerat tuottavat korkealaatuista videota ja ääntä käyttämissäsi 
videoneuvotteluohjelmistoissa. Pienneuvottelutilat, työhuoneet ja kokoushuoneet – mikä tahansa tila soveltuu 
videon välityksellä tapahtuvaan yhteistyöhön.

KAIKKIIN HUONEISIIN. 
KAIKILLE TYÖNTEKIJÖILLE.



Logitech ConferenceCam -tuotteet

BCC950 CONNECT

Enintään 3 osallistujaa Enintään kuusi osallistujaa

Videokuvan laatu 1080p:n täysteräväpiirto nopeudella 30 kuvaa sekunnissa 1080p:n täysteräväpiirto nopeudella 30 kuvaa sekunnissa

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Kuva-ala 78 asteen diagonaalinen 90 asteen diagonaalinen

Panorointi/kallistus 180 asteen panorointi, 55 asteen kallistus Digitaalinen panorointi ja kallistus

Täysteräväpiirtozoomaus 1,2-kertainen digitaalizoomaus Nelinkertainen digitaalizoomaus

Kaiutinpuhelimen ominaisuudet Kiinteä kaksisuuntainen suuntaukseton kaiutinpuhelin Kiinteä kaksisuuntainen suuntaukseton kaiutinpuhelin

Akustisen kaiun poisto • •

Vastamelutekniikka • •

Äänenpoimintaetäisyys 1,8 m halkaisija 3,7 m halkaisija 
(360 asteen ääni)

360 asteen laajakaistaääni •

Bluetooth®- ja NFC-tekniikka • •

Mikrofonit (Tx) 1 suuntaukseton mikrofoni 2 suuntauksetonta mikrofonia 

Kaiuttimet (Rx) Yhden korvan malli Yhden korvan malli

Langaton näytön peilaus1 •

Suunniteltu kannettavaksi •

Kaukosäädin • •

Telakoitava kaukosäädin •

Kensington-lukon paikka •

Ladattava akku •

Akun kesto / puheaika 
 

– 
 

Videopuhelut/näytön peilaus: jopa 3 tuntia 
Kaiutinpuhelin: jopa 15 tuntia 

(täyteen ladatulla akulla)

Yhteensopivuus 
 

Skype® for Business -sertifioitu, 
Cisco®-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi Logitech 

Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Skype for Business -sertifioitu, 
Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi Logitech 

Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Takuu Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

Osanumero 960-000867 960-001034



Logitech ConferenceCam -tuotteet

MEETUP GROUP

Enintään kuusi osallistujaa Enintään 14 osallistujaa

Laajennusmikrofonilla
Enintään 8 osallistujaa

Laajennusmikrofoneilla
Enintään 20 osallistujaa

Videokuvan laatu 
 

4K-ultrateräväpiirto-, 1080p-täysteräväpiirto-, 
720p-teräväpiirtovideopuhelut nopeudella 30 kuvaa 

sekunnissa4

1080p-täysteräväpiirto nopeudella 30 kuvaa sekunnissa 
 

H.264 Plug-and-play-UVC-yhteensopiva UVC 1.5 / SVC

Kuva-ala 120 asteen diagonaalinen 90 asteen diagonaalinen

Panorointi/kallistus 179 asteen moottoroitu panorointi/kallistus 260 asteen panorointi, 130 asteen kallistus

Täysteräväpiirtozoomaus Viisikertainen teräväpiirtozoomaus Kymmenkertainen häviötön zoomaus

Kaiutinpuhelimen ominaisuudet Kiinteä kaksisuuntainen suuntaukseton kaiutinpuhelin Kiinteä kaksisuuntainen suuntaukseton kaiutinpuhelin

Akustisen kaiun poisto • •

Vastamelutekniikka • •

Äänenpoimintaetäisyys 2,4 m halkaisija 
(4,2 m halkaisija valinnaisella laajennusmikrofonilla)

6 m halkaisija 
(8,5 m halkaisija valinnaisilla laajennusmikrofoneilla)

360 asteen laajakaistaääni HD-ääni

Bluetooth®- ja NFC-tekniikka • •

Mikrofonit (Tx) 3 suuntauksetonta mikrofonia 4 suuntauksetonta mikrofonia 

Kaiuttimet (Rx) Mukautettu kaiutin Yhden korvan malli

Langaton näytön peilaus1

Suunniteltu kannettavaksi

Kaukosäädin • •

Telakoitava kaukosäädin •

Kensington-lukon paikka • •

Ladattava akku

Akun kesto / puheaika – –

Yhteensopivuus 
 

Skype for Business- ja Microsoft Cortana® -sertifioitu, 
Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi Logitech 

Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Skype for Business -sertifioitu, 
Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi Logitech 

Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Takuu Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

Osanumero 960-001102 960-001057



1  Yhteensopiva Android- ja Windows 8.1 -versioiden kanssa 
– katso vaatimukset teknisistä tiedoista. Laitteet saattavat 
viitata näytön peilaukseen eri ilmaisuilla, esimerkiksi ”Lähetä 
näyttö” tai ”Näytä toisessa näytössä”. Tarkista näytön 
peilauksen yhteensopivuus mobiililaitteen valmistajalta.

2  Tarkista uusin versio osoitteesta  
www.logitech.com/ciscocompatibility.

3  Ajantasainen luettelo ohjelmaan osallistujista on osoitteessa 
www.logitech.com/lcp.

4  Tuetut videotilat vaihtelevat sovelluskohtaisesti. Vaatii USB 
3.0 -johdon, hankittava erikseen.
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Haluatko lisätietoja  
neuvottelutuotteistamme? 
Käy osoitteessa www.logitech.com/VC
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Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden omistajien 
omistuksessa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä 
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Videokokouksista tuli juuri  
paljon parempia.
Lisätietoja Logitechin videoviestintäratkaisuista löytyy 
osoitteesta www.logitech.com/VC.


