
PARANNA  
YHTEISTYÖTÄ

Logitechin videoneuvottelutuoteryhmä
Logitech® muuttaa tapaa, jolla tiimit teke-
vät yhteistyötä, avaa uusia mahdollisuuk-
sia ja murtaa vanhoja rajoja tarjoamalla 
valikoiman niin nerokkaasti suunniteltuja 
työkaluja, että työntekijät nauttivat niiden 
käyttämisestä. Logitechin yritystason verk-
kokamera-, kuulokemikrofoni- ja neuvotte-
lukameratuotteet mahdollistavat yhteis-
työn työpöydältä neuvotteluhuoneeseen.
Logitech ConferenceCam -kamerat 

tarjoavat sekä huipputerävän videokuvan 
että kristallinkirkkaan äänentoiston. Kaikki 
tämä on vielä niin uskomattoman edullis-
ta, että mikä tahansa tila voi olla video-
neuvottelutila.

USB plug-and-play -liitäntä tekee Logite-
chin yhteistyövälineistä helppokäyttöisiä. 
Ne toimivat omassa tutussa tietokoneym-
päristössäsi minkä tahansa videoneuvot-

telusovelluksen kanssa – mukaan lukien jo 
käyttämiesi sovellusten kanssa. Voit yksin-
kertaisesti kytkeä kannettavan tietokoneen 
järjestelmään ja aloittaa kokouksen.

Logitech auttaa parantamaan yhteistyötä 
ja tuottavuutta pienistä työtiloista suuriin 
konferenssitiloihin asti työkaluilla, jotka 
mukautuvat käyttäjien työskentelytapoi-
hin.



Logitechin videoneuvottelutuotteet

VERKKOKAMERAT TYÖPÖYTÄYHTEISTYÖHÖN

KUVAUS TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

BRIO Logitechin paras verkkokamera tarjoaa 
runsaasti edistyksellisiä ominaisuuksia, kuten 
4K-ultrateräväpiirtotarkkuuden, viisinkertai-
sen zoomauksen ja RightLight™ 3 ja HDR 
-ominaisuuden, joiden avulla näytät hyvältä 
joka tilanteessa.

Osanumero: 960-001106

Yhteensopivuus: Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien 
videoneuvottelualustojen kanssa. Skype for Business- ja Microsoft Hello™ -sertifioitu, Cisco-
yhteensopiva2 ja parannettu integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Tarkkuus: 4K-ultrateräväpiirto nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4; 1080p-teräväpiirto nopeudella 30 tai 
60 kuvaa sekunnissa4; 720p-teräväpiirto nopeudella 30, 60 tai 90 kuvaa sekunnissa4

Kuva-ala: 3 kuva-ala-asetusta: 65°, 78° ja 90°9

Mikrofoni: Kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melunsuodatus. Mikrofonit ovat 
Microsoft Cortana® -yhteensopivia.

Lisäominaisuudet: Viisinkertainen zoomaus, RightLight™ 3 ja HDR, infrapuna kasvojen tunnistusta 
varten kirjautumisen suojauksen vahvistamiseksi, Cortana-yhteensopivuus

Mitat ja paino: 102 × 27 × 27 mm / 63 g

VERKKOKAMERA C930E Teräväpiirtoinen verkkokamera ja 
edistykselliset ominaisuudet, jotka on hiottu 
huippuunsa työpöydän ääressä tapahtuvan 
yhteistyön parantamiseksi.

Osanumero: 960-000972

Yhteensopivuus: Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien 
videoneuvottelualustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu 
integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Tarkkuus: täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4

Kuva-ala: 90°

Mikrofoni: kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melunsuodatus

Mitat ja paino: 94 × 43 × 71 mm / 162 g

C925E-VERKKOKAMERA Nerokkaasti suunniteltu Logitech C925e 
-verkkokamera kaikille, jotka kaipaavat 
parempaa videoneuvottelukokemusta. 
Huipputarkkaa teräväpiirtovideota 
uskomattoman edulliseen hintaan.

Osanumero: 960-001076

Yhteensopivuus: Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien videoneuvot-
telualustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi 
Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Tarkkuus: täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4

Kuva-ala: 78 astetta

Mikrofoni: kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melunsuodatus

Mitat ja paino: 126 × 73 × 45 mm / 170 g

B525 HD 
-VERKKOKAMERA

Pieni koko, kokoontaitettavuus ja  
360 asteen kääntö sopivat erinomaisesti 
kahdenkeskisiin mobiilivideoneuvotteluihin.

Osanumero: 960-000842

Yhteensopivuus: Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien videoneuvot-
telualustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi 
Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3 

Tarkkuus: teräväpiirto 720p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4

Kuva-ala: 69 astetta

Mikrofoni: 1 suuntaukseton mikrofoni

Mitat ja paino: 69 × 29 × 40 mm / 88 g

HUONERATKAISUT

KUVAUS TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

SMARTDOCK
AV-OHJAINKONSOLI

Laajenna Skype for Business jokaiseen 
neuvottelutilaan Logitechin mullistavalla 
SmartDock-AV-konsolilla, jonka avulla 
videoneuvotteluihin liittyminen, työpöydän 
jakaminen ja yhteistyön tekeminen sujuvat 
helposti.

Myydään osana Skype Room System  
-järjestelmää, joka sisältää Microsoft®  
Surface™ Pro -tabletin ja Skype for  
Business -kokoussovelluksen.*

Yhteensopivuus: SmartDock on yhteensopiva laajan AV-laitevalikoiman kanssa, mukaan lukien  
Logitechin ConferenceCam-tuotteet.

Yhdistettävyys: Tukee monipuolista käyttöä ja monipuolisia laiteyhteyksiä: kaksi 1080p-näyttö-
porttia8, HDMI-tuloliitäntä 1080p60-sisällön jakamiseen, kolme USB 3.1 (A-tyyppi) -porttia, Gigabit 
Ethernet ja kuulokkeiden miniliitäntä.

Lisäominaisuudet: Kääntyvä valumetallitukirakenne, infrapunaliiketunnistin, kameran plug-and-play-
asennus

Järjestelmävaatimukset:
–  Microsoft Surface™ Pro, jossa on: Intel® Core™ i5 (Core i7- ja Core m3 -versioita ei tueta), Windows 10 

Enterprise (Ei toimiteta Microsoft Surface Pro:n mukana)
–  Microsoft Skype -huonejärjestelmien ohjelmisto
–  Huoneresurssitili Skype for Business -sovellukselle (tilit voivat olla jopa yrityksen omalla palvelimella 

tai Online Office 365®:ssa)
–  Internet-yhteys Ethernetin kautta, DHCP käytössä
–  Ulkoinen näyttö tai projektori HDMI-tuloliitännällä
–  Logitech ConferenceCam (suositellaan) tai muut Skype-sertifioidut AV-laitteet
–  100–240 V verkkovirta

Mitat ja paino: SmartDock: 239 × 334 × 209 mm / 2 738 g; Laajennuspaketti: 34 × 128 × 128 mm / 360 g

Johdon pituus: HDMI: 3 m; verkko: 3 m; virta: 3 metriä; laajennuspaketti: 5 metriä

*  Tällä hetkellä ostettavissa seuraavissa maissa: 
Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britanniassa.



Logitechin videoneuvottelutuotteet

YHTEISTYÖHÖN TARKOITETUT VIDEORATKAISUT

KUVAUS TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

PTZ PRO 2 -KAMERA Ensiluokkainen teräväpiirtoinen USB-
videokamera, jossa on panorointi-, kallistus- 
ja zoomaustoiminnot (PTZ). Se on soveltuu 
kokoustiloihin, opetuskäyttöön, suuriin 
tapahtumiin ja muihin ammattimaista 
videota edellyttäviin tilanteisiin.

Osanumero: 960-001186

Tarkkuus: Täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4

Optiikka: 90 asteen kuva-alue, 260 asteen panorointi / 130 asteen kallistus, kymmenkertainen 
häviötön zoomi

Kaukosäätimet: panorointi/kallistus/zoomaus7, etäpään ohjaus4, kameran esimääritykset

Verkkoyhteys: USB plug-and-play -liitäntä

Mitat ja paino: Kamera: 146 × 131 × 130 mm / 580 g;  
kaukosäädin: 10 × 50 × 120 mm / 48 g

CONFERENCECAM-KAMERAT TYÖRYHMIEN VIDEONEUVOTTELUIHIN

KUVAUS TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

LOGITECH GROUP Suurille ja keskikokoisille ryhmille (enintään 
20 henkeä) optimoitu Logitech Group 
tarjoaa kristallinkirkkaan äänentoiston ja 
huipputarkan videokuvan sekä plug-and-
play-helppokäyttöisyyden uskomattoman 
edullisessa paketissa.

Logitech GROUP 
Osanumero: 960-001057

VALINNAINEN:
Laajennusmikrofonit 
Osanumero: 989-000171

GROUPin 10 metrin jatkokaapeli 
Osanumero: 939-001487

GROUPin 15 metrin jatkokaapeli 
Osanumero: 939-001490

Tarkkuus: täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4

Kamera: 90 asteen kuva-alue, 260 asteen panorointi / 130 asteen kallistus, kymmenkertainen häviötön 
zoomi

Kaiutinpuhelin: kaksisuuntainen kaiutinpuhelin tuottaa todentuntuisen äänen, joka on terävä, täyteläinen 
ja erittäin ymmärrettävä; neljä suuntauksetonta mikrofonia tukee 6 metrin toimintasädettä, joka on 
laajennettavissa 8,5 metriin lisävarusteena saatavilla laajennusmikrofoneilla 

Säätimet: Panoroinnin, kallistuksen, zoomauksen, puheluun vastaamisen ja puhelun lopettamisen6 sekä 
äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätimet laitteessa, telakoitava kaukosäädin, Bluetooth®-laiteparien 
muodostaminen, etähallinta4, viisi kameran esimääritystä ja nestekidenäyttö.

Yhdistettävyys: USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka ja NFC-tekniikka, valinnaiset 
GROUPin DIN-jatkokaapelit5 pidentävät etäisyyttä keskittimen ja kameran/kaiutinpuhelimen välillä 
mahdollistaen mukautetut ja erittäin siistit kokoushuoneasennukset.

Mitat ja paino: kamera: 130 × 170 × 138 mm / 585 g; kaiutinpuhelin: 240 × 65 × 240 mm / 1223 g;  
keskitin: 94 × 34 × 74 mm / 83 g; kaukosäädin: 50 × 120 × 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP MeetUp on Logitechin ensiluokkainen, 
pieniä neuvottelutiloja varten suunniteltu 
ConferenceCam-tuote, jonka ominaisuuksiin 
kuuluvat 120 asteen kuva-ala, 4K-tarkkuus ja 
erinomainen ääni. 

Logitech MeetUp 
Osanumero: 960-001102

Valinnainen laajennusmikrofoni: 
Osanumero: 989-000405

Valinnainen televisioteline: 
Osanumero: 939-001498

Tarkkuus: 4K-ultrateräväpiirto-, 1080p-täysteräväpiirto- ja 720p-teräväpiirtovideopuhelut nopeudella 
30 kuvaa sekunnissa tuetuilla asiakasohjelmilla4

Kamera: 120 asteen kuva-ala, moottoroitu panorointi/kallistus

Kaiutinpuhelin: Kolme suorassa kulmassa olevaa, keilanmuodostavaa, suuntaamatonta mikrofonia, jotka 
on varustettu melun ja kaiun poistolla – sekä mukautettu kaiutin – on optimoitu erityisesti pieniä kokoustiloja 
varten. Mikrofonit ovat Microsoft® Cortana® -sertifioituja, joten ne välittävät äänikomennot missä tahansa 
Windows® 10 -järjestelmässä tarkasti.

Säätimet: Radiotaajuuskaukosäätimellä on helppo ohjata kameran panorointia, kallistusta ja zoomausta, 
äänenvoimakkuutta ja mykistystä kokouksen aikana.

Yhdistettävyys: USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka

Mitat ja paino: Pääyksikkö: 400 × 104 × 85 mm / 1,04 kg; kaukosäädin: 83 × 10 × 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM 
CONNECT 

Helposti mukana kulkeva laite tarjoaa 
edulliset yritystason videoneuvottelut lähes 
jokaiselle työpaikalle. Mahtava suunnittelu, 
helppo ottaa käyttöön ja käyttää.

Osanumero: 960-001034

Tarkkuus: täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4

Kamera: 90 asteen kuva-ala sekä digitaalinen panorointi ja kallistus ja mekaaninen kallistuspainike

Kaiutinpuhelin: kaksisuuntainen kaiutinpuhelin sekä akustinen kaiunsuodatus ja 
melunsuodatustekniikka, kaksi suuntauksetonta mikrofonia, joilla halkaisijaltaan 3,7 metrin kantama

Säätimet: Telakoitava kaukosäädin, jossa kaikkien kameran/kaiutinpuhelimen toimintojen ohjaus ja  
3 metrin toimintasäde

Yhdistettävyys: USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka ja NFC-tekniikka

Mitat ja paino: 75 × 75 × 304 mm / 766 g; kaukosäädin: 41 × 128 × 9 mm / 35 g; USB-kaapeli: 2 m

CONFERENCECAM 
BCC950 

Logitech ConferenceCam BCC950 on  
monitoiminen videoneuvotteluratkaisu,  
jossa on teräväpiirtovideokuva ja 
ammattilaistasoinen äänenlaatu ja joka 
soveltuu pienten ryhmien kokouksiin.

Osanumero: 960-000867

Tarkkuus: Täysteräväpiirto 1080p nopeudella 30 kuvaa sekunnissa4

Kamera: 78 asteen kuva-alue, 180 asteen panorointi / 55 asteen kallistus

Kaiutinpuhelin: kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on automaattinen melunsuodatus,  
jopa 2,4 metrin toimintasäde

Säätimet: Panoroinnin, kallistuksen, zoomauksen, puheluun vastaamisen ja puhelun lopettamisen6 
sekä äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätimet laitteessa ja kaukosäätimessä

Yhdistettävyys: USB plug-and-play -liitäntä

Mitat ja paino: 154 × 345 × 147 mm korkeussuuntainen jatkovarsi mukaan lukien / 568 g;  
kaukosäädin: 118 × 19 × 49 mm / 47 g



1 Toimii seuraavissa: Skype® for Business, Zoom, Vidyo® ja 
muut integroitavat sovellukset; Skype for Business edellyttää 
laajennuksen lataamista.  
(Valitse oikea tuote ja lataa laajennus osoitteesta  
www.logitech.com/support/business-products.)

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.
5 Lisätietoja GROUPin DIN-jatkokaapeleista on osoitteessa 
www.logitech.com/accessories

6 Toimii seuraavissa: Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, 
Vidyo® ja muut integroitavat sovellukset.

7 Skype® for Business ja Skype-sovellus laajennuksen avulla  
(valitse tuote ja lataa osoitteesta www.logitech.com/
support/business-products). Toimii Vidyon® ja muiden 
integroitavien sovellusten kanssa.

8 Microfoftin® tukemana.
9 Edellyttää ohjelmiston lataamista. Latausosoite:  
www.logitech.com/support/brio

Yhteensopivuus: Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden 
sekä kaikkien johtavien videoneuvottelualustojen kanssa. Skype 
for Business -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu 
integrointi Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Haluatko lukea lisää videoneuvottelu-
tuotteistamme ja mahdollisuudesta  
koekäyttöön?
Käy osoitteessa www.logitech.com/VC

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

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-
tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla 
rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat omistajiensa 
omaisuutta. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä 
julkaisussa voi esiintyä. Esitettyjä tuotteita, tuotteiden hintoja 
ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia tietoja voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta.
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Logitechin videoneuvottelutuotteet

YHTEISTYÖHÖN TARKOITETUT ÄÄNIRATKAISUT

KUVAUS TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

LANGATON H820e-
KUULOKEMIKROFONI 

Yritystasoinen, DECT-yhteyttä käyttävä 
langaton kuulokemikrofoni. Puhelun 
merkkivalo, mikrofonin varteen sijoitetut 
mykistyspainike ja mykistyksen merkkivalo.

Kahden korvan mallin osanumero:  
981-000517  
Yhden korvan mallin osanumero:  
981-000512

Pitotapa: saatavilla yhden ja kahden korvan mallina, pehmustettu ja säädettävä panta, korvatyyny(i)
ssä pehmusteet

Toimintasäde: enintään 100 m

Paristojen käyttöikä / puheaika: jopa 10 tuntia laajakaistapuheluaikaa, Latausasema mukana.

Äänenhallinta: kuulokkeeseen sijoitetut vastaus- ja lopetuspainike7, äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet 
sekä mikrofonin varteen sijoitetut mykistyspainike ja mykistyksen merkkivalo

Mitat ja paino: 174 × 165 × 50 mm / kahden korvan malli 128 g; yhden korvan malli 88 g

H650e-USB-
KUULOKEMIKROFONI 

Yritystason DSP-ääni ja helppokäyttöiset 
toiminnot, kuten näppärä puhelumerkkivalo, 
jonka ansiosta keskeytykset vähenevät.
 
Kahden korvan mallin osanumero:  
981-000519  
Yhden korvan mallin osanumero:  
981-000514

Pitotapa: saatavilla yhden ja kahden korvan mallina, pehmustettu ja säädettävä panta, korvatyyny(i)
ssä pehmusteet

Toimintasäde: 2,2 m:n johto

Paristojen käyttöikä / puheaika: rajoittamaton (USB-liitännällä jatkuva virransaanti)

Äänenhallinta: vastaus- ja lopetuspainike7 sekä äänenvoimakkuuden säätö- ja mykistyspainikkeet kätevästi 
johdossa

Mitat ja paino: 174 × 165 × 50 mm / kahden korvan malli 120 g; yhden korvan malli 93 g

H570e-USB-
KUULOKEMIKROFONI

Selkeää, miellyttävää ja tyylikästä 
yritystason viestintää edullisesti.

Kahden korvan mallin osanumero:  
981-000575  
Yhden korvan mallin osanumero:  
981-000571

Pitotapa: saatavilla yhden ja kahden korvan mallina, pehmustettu ja säädettävä panta, korvatyyny(i)
ssä pehmusteet

Toimintasäde: 2,1 m:n johto

Paristojen käyttöikä / puheaika: rajoittamaton (USB-liitännällä jatkuva virransaanti)

Äänenhallinta: vastaus- ja lopetuspainike7 sekä äänenvoimakkuuden säätö- ja mykistyspainikkeet kätevästi 
johdossa

Mitat ja paino: 180 × 200 × 60 mm / kahden korvan malli 219 g; yhden korvan malli 194 g

P710e-KAIUTINPUHELIN Muunna satunnainen työtila käden 
käänteessä neuvottelutilaksi. Kaiutinpuhelin 
tuottaa yritystasoisen digitaalisesti 
käsitellyn äänen ja tarjoaa kannettavuutta, 
kakkosnäytön joustavuutta sekä 
rakenteeseen kuuluvan mobiililaitejalustan.

Osanumero: 980-000742

Yhdistettävyys: USB plug-and-play, langaton Bluetooth-tekniikka ja NFC-tekniikka

Laitteen jalusta: pitää matkapuhelimen tai tabletin juuri oikeassa kulmassa, jotta kuva ei tärise

Paristojen käyttöikä / puheaika: jopa 15 tuntia

Äänenhallinta: kosketusohjaus puheluun vastaamiseen / puhelun lopettamiseen, äänenvoimakkuuden 
säätämiseen sekä mykistykseen

Mitat ja paino: 120 × 120 × 40 mm / 275 g


