
FEJLESSZE AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉST

A Logitech videós együttműködési termékcsoportjának kínálata
A Logitech® átalakítja a csoportok 
együttműködését, új lehetőségeket nyit 
és régi korlátokat számol fel azáltal, hogy 
mesterien megtervezett együttműködési 
eszközöket kínál, amelyek használata olyan 
magától értetődő, hogy az emberek való-
ban szeretik őket használni. A Logitech  
üzleti webkamerákból, mikrofonos fej-
hallgatókból és konferenciakamerákból 
álló portfóliója az íróasztaltól kezdve a 
tárgyalóig bárhol lehetővé teszi az együtt-
működést.

A Logitech ConferenceCam termékek 
kristálytiszta hangot és tűéles videót biz-
tosítanak hihetetlenül kedvező áron, hogy 
bármilyen helyiséget videokonferencia 
színhelyeként használhasson.

Plug and play USB-kapcsolatuknak kö-
szönhetően a Logitech együttműködési 
eszközöket rendkívül egyszerű telepíteni, és 
megszokott számítógépes környezetében 
is használhatja őket bármely videokonfe-
rencia-alkalmazással – 

azokkal is, amelyeket már most is használ. 
Egyszerűen csatlakoztassa egy laptophoz, 
és indítsa el a megbeszélést.

Legyen szó személyes munkateréről vagy 
nagyobb, konferenciákra szolgáló helyisé-
gekről, a Logitech javítani tudja az együtt-
működés élményét és hatékonyságát olyan 
felhasználóbarát eszközökkel, melyek a 
munkát végző személyekhez alkalmazkod-
nak.
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WEBKAMERÁK ASZTALI EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

LEÍRÁS FŐBB JELLEMZŐK

BRIO A Logitech legjobb webkamerája fejlett 
funkciókkal van telepakolva, mint a 4K 
UHD-felbontás, az 5x-ös nagyítás és a 
RightLight™ 3 HDR felvételi móddal, hogy 
mindig a legjobb oldalát mutathassa.

Cikkszám: 960-001106

Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb 
videokonferencia-platformmal.Skype for Business és Microsoft Hello™ minősítésű, Cisco-kompatibilis2, 
és fejlett módon épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba3

Felbontás: 4K Ultra HD 30 fps felvételi sebességnél4; 1080p HD 30 vagy 60 fps felvételi sebesség 
mellett4; 720p HD 30, 60 vagy 90 fps felvételi sebesség mellet4

Látótér: 3 látószög-beállítás: 65°, 78° és 90°9

Mikrofon: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel.A mikrofonok a Microsoft 
Cortana® asszisztenssel is képesek együttműködni.

További szolgáltatások: Ötszörös nagyítás, RightLight™ 3 HDR felvételi móddal, infravörös felvételi 
mód az arcfelismeréssel történő bejelentkezéshez a még nagyobb biztonságért, és még a Cortana 
funkcióval is együttműködik

Méret és tömeg: 102 x 27 x 27 mm / 63 g

WEBCAM C930E HD-felbontású webkamerája az asztali 
együttműködésre hangolt funkciókkal.

Cikkszám: 960-000972

Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb 
videokonferencia-platformmal.Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon 
épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba3

Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps4

Látótér: 90°

Mikrofon: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel

Méret és tömeg: 94 x 43 x 71 mm / 162 g

C925E WEBKAMERA A tökéletes kialakítású Logitech C925e 
Webcam mindazoknak készült, akik jobb 
videós együttműködési megoldást keresnek, 
borotvaéles HD-videóval és elképesztően 
kedvező áron.

Cikkszám: 960-001076

Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb videokon-
ferencia-platformmal.Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a 
Logitech Collaboration Program tagjaiba3

Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps4

Látótér: 78°

Mikrofon: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel

Méret és tömeg: 126 x 73 x 45 mm / 170 g

B525 HD WEBCAM Ideális megoldás az egyéni 
videokonferenciákhoz egy kis méretű, 
összehajtható, 360 fokban elforgatható 
kivitelben.

Cikkszám: 960-000842

Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb videokon-
ferencia-platformmal.Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a 
Logitech Collaboration Program tagjaiba3

Felbontás: HD 720p, 30 fps4

Látótér: 69°

Mikrofon: 1 irányítatlan mikrofon

Méret és tömeg: 69 x 29 x 40 mm / 88 g

MEGOLDÁSOK HELYISÉGEKHEZ

LEÍRÁS FŐBB JELLEMZŐK

SMARTDOCK
AUDIOVIZUÁLIS 
KEZELŐEGYSÉG

Minden tárgyalótérre kiterjesztheti a Skype 
for Business szolgáltatását a forradalmi 
audiovizuális kezelőegység, a Logitech 
SmartDock segítségével, amely egy érintéses 
csatlakozást, asztali megosztást és akadály-
talan videós együttműködést tesz lehetővé.

A Skype Room System részeként kerül 
értékesítésre, amelynek része a Microsoft® 
Surface™ Pro táblagép Skype for Business 
tárgyalói programmal.*

Kompatibilitás: A SmartDock számos tárgyalótermi audiovizuális eszközzel,  
köztük a Logitech ConferenceCam kamerákkal is használható

Csatlakoztatás: Különböző kialakításokat és eszköz-csatlakozást támogat a kettő 1080p megjelení-
tőporttal8, az 1080p60 felbontású tartalommegosztást lehetővé tevő HDMI-bemenettel, a három USB 
3.1 A porttal, a Gigabit Ethernet technológiával és a mikrofonos fejhallgató minicsatlakozóval.

További szolgáltatások: Forgatható, öntött fém megtámasztás, infravörös mozgásérzékelő, plug and 
play kamerabeállítás

Rendszerkövetelmények:
–  Microsoft Surface™ Pro a következőkkel ellátva: Intel® Core™ i5 processzor (követelmény), a Core i7 

és Core m3 nem támogatottak, Windows 10 Enterprise operációs rendszer (nem része a Microsoft 
Surface Pro eszközcsomagnak)

–  Microsoft Skype Room System szoftver
–  Room Resource fiók Skype for Business szolgáltatáshoz (a fiók lehet helyi kiszolgálón vagy az Office 

365® felhőszolgáltatásban online)
–  Internethozzáférés Etherneten keresztül, DHCP védelemmel
–  Külső kijelző vagy kivetítő HDMI-bemenettel
–  Logitech ConferenceCam (ajánlott) vagy egyéb Skype-tanúsítvánnyal rendelkező audiovizuális 

eszközök
–  100–240 voltos hálózati tápellátás

Méret és tömeg: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm / 2738 g; Bővítődoboz: 34 x 128 x 128 mm / 360 g

Kábelhossz: HDMI: 3 m; hálózat: 3 m; tápellátás: 3 m; Bővítődoboz: 5 m

*  Jelenleg a következő országokban kapható: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Norvégia, Lengyelország, 
Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság.
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VIDEÓS MEGOLDÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

LEÍRÁS FŐBB JELLEMZŐK

PTZ PRO 2 KAMERA Prémium minőségű, USB-csatlakozású HD 
PTZ videokamera konferenciatermekben, 
képzési környezetekben, nagyobb 
eseményeken és egyéb céges felhasználási 
területeken történő használatra.

Cikkszám: 960-001186

Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps4

Optika: 90°-os átlós, 260°-os pásztázás / 130°-os döntés, 10X-es veszteségmentes nagyítás

Távirányító: Pásztázás / döntés / nagyítás7, távoli vezérlés4, tárolt kamerabeállítások

Csatlakoztatás:USB-kapcsolat és plug and play technológia

Méret és tömeg: Kamera: 146 x 131 x 130 mm / 580 g; 
Távirányító: 10 x 50 x 120 mm / 48 g

CONFERENCECAM TERMÉKEK CSOPORTOS VIDEOKONFERENCIÁHOZ

LEÍRÁS FŐBB JELLEMZŐK

LOGITECH GROUP A közepes és nagy csoportokra (legfeljebb 
20 fő) optimalizált Logitech Group 
kristálytiszta hangot és tűéles videót biztosít 
egy plug and play készülék egyszerűségével 
és elérhető árával.

Logitech GROUP 
Cikkszám: 960-001057

OPCIONÁLIS:
Kiegészítő mikrofonok 
Cikkszám: 989-000171

GROUP 10 méteres hosszabbító kábel 
Cikkszám: 939-001487

GROUP 15 méteres hosszabbító kábel 
Cikkszám: 939-001490

Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps4

Kamera: 90°-os átlós FOV (látótérszélesség), 260°-os pásztázás / 130°-os döntés, 10X-es 
veszteségmentes nagyítás

Kihangosító: A kétirányú hangátvitelt biztosító kihangosító tiszta, részletgazdag és jól érthető hangot ad. 
Négy irányítatlan mikrofon révén 6 m átmérőjű hatótávolságot biztosít, ami kiegészítő mikrofonokkal 
8,5 m-re növelhető

Kezelőszervek: Dokkolható távirányító és készüléken elhelyezett érintőgombok: pásztázás, döntés, nagyítás, 
hívásfogadás és -befejezés6, hangerő-szabályozás, némítás, Bluetooth® párosítás, távoli vezérlés4 és 5 tárolt 
kamerabeállítás, továbbá LCD kijelző

Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli és NFC (Near Field Communication) 
technológia, a GROUP opcionális DIN hosszabbító kábeleivel5 megnövelhető a hub és a kamera/
kihangosító közötti távolság, rendezett megjelenést biztosítva a konferenciahelyiségnek

Méret és tömeg: Kamera: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Kihangosító: 240 x 65 x 240 mm / 1223 g;  
Hub: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Távirányító: 50 x 120 x 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP A MeetUp a Logitech legjobb 
ConferenceCam terméke tárgyalótermekbe, 
hihetetlen 120°-os látótérrel, 4K optikával és 
rendkívüli hangteljesítménnyel. 

Logitech MeetUp 
Cikkszám: 960-001102

Opcionális kiegészítő mikrofonok: 
Cikkszám: 989-000405

Opcionális TV-konzol: 
Cikkszám: 939-001498

Felbontás:4K Ultra HD, 1080p teljes HD, 720p HD videohívás 30 fps mellett a támogatott 
programokban4

Kamera: 120º-os FOV (látótérszélesség), motorizált pásztázás és döntés

Kihangosító: Három széles beamforming technológiájú irányítatlan mikrofon zaj- és visszhangszűréssel és 
egy egyedileg hangolt hangszóró – mindez speciálisan a kisebb méretű konferenciatermekre optimalizálva. 
A mikrofonok Microsoft® Cortana® minősítéssel rendelkeznek, hogy a hangvezérlés precízen működjön 
minden Windows® 10 rendszeren

Kezelőszervek: A rádiófrekvenciás távirányító egyszerűvé teszi a kamera pásztázás/döntés/nagyítás, 
hangerőnövelés/-csökkentés és némító funkcióinak kezelését a megbeszélések alatt

Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli technológia

Méret és tömeg: Fő egység: 400 × 104 × 85 mm / 1,04 kg; Távirányító: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM 
CONNECT 

A hordozható, minden tartalmazó kialakítás 
elérhető árú professzionális minőséget nyújt 
videokonferenciák lebonyolításához szinte 
bárhol. Kiemelkedő kialakítás, könnyen 
hordozható és egyszerűen telepíthető.

Cikkszám: 960-001034

Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps4

Kamera: 90°-os átlós FOV (látótérszélesség), digitális pásztázás/döntés és mechanikus billentőkerék

Kihangosító: Kétirányú hangátvitelt biztosító kihangosító akusztikus visszhangszűrő és zajcsökkentő 
technológiával. Két irányítatlan mikrofon 3,7 m átmérőjű hatótávval

Kezelőszervek: 3 méteres hatótávú, dokkolható távirányító a kamera és a kihangosító vezérlésére

Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli és NFC (Near Field Communication) 
technológia

Méret és tömeg: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Távirányító: 41 x 128 x 9 mm / 35 g; USB-kábel: 2 m

CONFERENCECAM 
BCC950 

A Logitech ConferenceCam BCC950 egy 
univerzális megoldás videokonferenciák 
lebonyolításához HD-felbontású képpel és 
professzionális hanggal kisebb csoportos 
együttműködéséhez.

Cikkszám: 960-000867

Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps4

Kamera: 78º-os átlós FOV (látótér szélesség), 180º-os pásztázás / 55º-os döntés

Kihangosító: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel.Akár 2,4 m átmérőjű 
hatótáv

Kezelőszervek: Távirányító és készüléken elhelyezett érintőgombok: pásztázás, döntés, nagyítás, 
hívásfogadás és -befejezés6, hangerő-szabályozás és némítás

Csatlakoztatás: USB-kapcsolat és Plug and Play technológia

Méret és tömeg: 154 x 345 x 147 mm kiemelővel / 568 g; Távirányító: 118 x 19 x 49 mm / 47 g



1 Skype® for Business, Zoom, Vidyo® és egyéb, az integrációt 
támogató alkalmazásokkal; a Skype for Business 
használatához bővítmény letöltésére van szükség. 
(ennek letöltéséhez válassza ki a terméket a 
www.logitech.com/support/business-products weboldalon).

2 A legújabb verzióval kapcsolatban lásd:  
www.logitech.com/ciscocompatibility.

3 A programban részt vevő alkalmazások aktuális listáját a 
www.logitech.com/lcp címen találhatja meg.

4 A támogatott videós üzemmódok alkalmazásonként 
változhatnak.

5 További információ a GROUP hosszabbító DIN kábeleiről: 
www.logitech.com/accessories

6 Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Vidyo® és egyéb, az 
integrációt támogató alkalmazások.

7 Skype® for Business és Skype bővítmény használatával 
(a www.logitech.com/support/business-products címen 
válassza ki és töltse le a megfelelő terméket). Kompatibilis a 
Vidyo® és egyéb, az integrációt támogató alkalmazással.

8 Amennyiben a Microsoft® támogatja.
9 Szoftver letöltését igényli. A letöltéshez keresse fel a  
www.logitech.com/support/brio weboldalt

Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, 
valamint minden jelentősebb videokonferencia-platformmal.
Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis2, és fejlett 
módon épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba3

Többet szeretne megtudni  
termékeinkről, illetve az ingyenes próba 
lehetőségéről?
Látogasson el a www.logitech.com/VC 
weboldalra
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az egyéb Logitech márkajelzések (amelyek között bejegyzett 
védjegyek is lehetnek) a Logitech tulajdonát képezik. Minden 
egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona. Ezen 
kiadvány esetleges hibáiért a Logitech nem vállal felelősséget. 
A benne szereplő, a terméket, annak árát és funkcióit érintő 
információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Frissítve: 2017. szeptember

A Logitech videós együttműködési kínálata

AUDIÓ MEGOLDÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

LEÍRÁS FŐBB JELLEMZŐK

WIRELESS HEADSET 
H820e 

Vállalati igényeket kielégítő DECT vezeték 
nélküli mikrofonos fejhallgató. Folyamatban 
levő hívást jelző LED, némítógomb a karos 
mikrofonon és némított állapotot jelző LED.

Cikkszám Sztereó: 981-000517 
Cikkszám Monó: 981-000512

Változatok: Monó és sztereó kivitelben is kapható; párnázott állítható fejhallgatópánt, párnázott 
fülhallgatórész(ek)

Hatótávolság: Akár 100 m

Üzemidő / beszélgetési idő: Akár 10 óra beszélgetési idő szélessávon.Töltőállvánnyal

Hangvezérlők: Fejhallgatón elhelyezett hívásfogadás/-befejezés7, hangerő-szabályozók, mikrofonon 
elhelyezett némítógomb és jelzőfény

Méret és tömeg: 174 x 165 x 50 mm / Sztereó 128 g; Monó 88 g

USB HEADSET H650e Professzionális szintű digitális jelfeldolgozású 
(DSP) audióval és okos funkciókkal, mint 
a folyamatban levő hívást jelző LED a 
félbeszakítások megelőzéséhez.
 
Cikkszám Sztereó: 981-000519 
Cikkszám Monó: 981-000514

Változatok: Monó és sztereó kivitelben is kapható; párnázott állítható fejhallgatópánt, párnázott 
fülhallgatórész(ek)

Hatótávolság: 2,2 m kábel

Üzemidő / beszélgetési idő: Korlátlan (az USB-kábelcsatlakozás biztosítja a folyamatos tápellátást)

Hangvezérlők: Gyors elérésű vezetékre szerelt vezérlők a hívásfogadáshoz és -befejezéshez7, hangerő-
szabályozó gombok és némítógomb

Méret és tömeg: 174 x 165 x 50 mm / Sztereó: 120 g; Monó: 93 g

USB HEADSET H570e Letisztult, kényelmes, stílusos és 
professzionális kommunikáció elérhető áron.

Cikkszám Sztereó: 981-000575 
Cikkszám Monó: 981-000571

Változatok: Monó és sztereó kivitelben is kapható; párnázott állítható fejhallgatópánt, párnázott 
fülhallgatórész(ek)

Hatótávolság: 2,1 m kábel

Üzemidő / beszélgetési idő: Korlátlan (az USB-kábelcsatlakozás biztosítja a folyamatos tápellátást)

Hangvezérlők: Gyors elérésű vezetékre szerelt vezérlők a hívásfogadáshoz és -befejezéshez7, hangerő-
szabályozó gombok és némítógomb

Méret és tömeg: 180 x 200 x 60 mm / Sztereó: 219 g; Monó: 194 g

MOBILE SPEAKERPHONE 
P710e

Bármilyen helyiséget azonnal 
konferenciateremmé változtathat. 
Professzionális DSP hang, hordozhatóság 
és ismétlő képernyő lehetőség a beépített 
mobileszközállvánnyal.

Cikkszám: 980-000742

Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli és NFC (Near Field Communication) 
technológia

Készülékállvány: Segítségével tökéletes szögbe állíthatja a mobiltelefont vagy táblagépet a 
remegésmentes videohívások érdekében

Üzemidő / beszélgetési idő: Akár 15 óra

Hangvezérlők: Érintőgombok hívásfogadáshoz és -befejezéshez, hangerő-szabályozáshoz és 
némításhoz

Méret és tömeg: 120 x 120 x 40 mm / 275 g


