FORBEDRE
SAMARBEID

Logitechs portefølje for videokonferanse
Logitech® endrer måten arbeidsgrupper
samarbeider og åpner nye muligheter og
eliminerer gamle grenser ved å by på en
rekke briljant designede samarbeidsverktøy
som er så intuitive at folk virkelig elsker å
bruke dem. Logitechs portefølje av webkameraer, headset og konferansekameraer i
forretningsklassen muliggjør samarbeid fra
skrivebordet til møterommet.

Logitech ConferenceCam-utvalget leverer i
både krystallklar lyd og sylskarp video til en
utrolig lav pris – alle møterom kan nå være
et videosamarbeidsrom.
Plug-and-play-tilkobling med USB gjør Logitech-samrbeidsverktøy enkelt å ta i bruk i
datamiljøet som du er vant til og sammen
med alle typer videokonferanseprogram-

mer – inkludert dem du allerede bruker.
Bare koble til en bærbar datamaskin og
start et møte.
Fra personlige arbeidssteder til store konferanserom, Logitech bidrar til å forbedre
samarbeid og produktivitet med verktøy
som er tilpasset måten folk arbeider på.

Logitechs portefølje for videokonferanse
ROMLØSNINGER

SMARTDOCK
AV-KONTROLLKONSOLL

BESKRIVELSE

HOVEDFUNKSJONER

Utvid Skype for Business til ethvert
møterom med Logitech SmartDock, en
revolusjonerende AV-konsoll som muliggjør
enberøringsdeltakelse, skrivebordsdeling og
strømlinjeformet videosamarbeid.

Kompatibilitet: SmartDock fungerer med et bredt utvalg av AV-enheter for møterom, inkludert
Logitech ConferenceCams

Selges som del av Skype Room System, som
inkluderer Microsoft® Surface™ Pro med
møteromklienten Skype for Business.*

Tilkobling: Støtter et variert utvalg av bruksområder og enhetstilkoblinger, med doble 1080p-skjermporter8, en HDMI-inngang for innholdsdeling i 1080p60, tre USB 3.1-porter av type A, Gigabit Ethernet
og en minikontakt for hodetelefoner
Tilleggsfunksjoner: Dreibar støtteplattform i støpt metall, IR-bevegelsessensor, kamerakonfigurasjon
med Plug and Play
Systemkrav:
– Microsoft® Surface Pro med: Intel® Core™ i5 kreves (Core i7- og Core M3-varianter støttes ikke),
Windows 10 Enterprise (ikke inkludert med Microsoft Surface Pro)
– Programvaren Microsoft Skype Room System
– Room Resource Account for Skype for Business (kontoer kan enten være på den lokale serveren eller
på Online Office 365®)
– Internett-tilgang via Ethernet med DHCP aktivert
– Ekstern skjerm eller projektor med HDMI-inngang
– Logitech ConferenceCam (anbefalt) eller andre Skype-sertifiserte AV-enheter
– 100–240 V AC
Dimensjoner og vekt: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm / 2738 g; Extender Box: 34 x 128 x 128 mm / 360 g
Kabellengde: HDMI: 3 m; Nettverk: 3 m; Strøm: 3 m; Extender Box: 5 m

* Er for øyeblikket kommersielt tilgjengelig i følgende land:
Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

WEBKAMERAER FOR SKRIVEBORDSSAMARBEID

BRIO

BESKRIVELSE

HOVEDFUNKSJONER

Logitechs beste webkamera er fullpakket
med avanserte funksjoner, for eksempel 4K
UHD, 5X zoom og RightLight™ 3 med HDR
så du ser godt ut i alle omgivelser.

Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert
for Skype for Business og Microsoft Hello™, Cisco-kompatibelt2 og har forbedret integrering med
medlemmer i Logitech samarbeidsprogram3

Artikkelnummer: 960-001106

Oppløsning: 4K Ultra HD ved 30 fps4, HD 1080p ved 30 eller 60 fps4, 720p HD ved 30, 60 eller 90 fps4
Synsfelt: Tre innstillinger for synsfelt: 65 °, 78 ° og 90 °9
Mikrofon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon. Mikrofonene fungerer
selv med Microsoft Cortana®
Tilleggsfunksjoner: 5x zoom, RightLight™ 3 med HDR, infrarød teknologi som støtter
ansiktspålogging for å gi økt sikkerhet, fungerer med Cortana
Dimensjoner og vekt: 102 x 27 x 27 mm / 63 g

WEBCAM C930E

HD-webkamera med avanserte
funksjoner, fininnstilt for å forbedre
skrivebordssamarbeid.

Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert
for Skype for Business, Cisco-kompatibelt2 og har forbedret integrering med medlemmer i Logitechs
samarbeidsprogram3

Artikkelnummer: 960-000972

Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps4
Synsfelt: 90°
Mikrofon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon
Dimensjoner og vekt: 94 x 43 x 71 mm / 162 g

C925E WEBCAM

Briljant designet for alle som ønsker en
bedre videosamarbeidsopplevelse, Logitech
C925e webkamera leverer knivskarp HDvideo til en utrolig rimelig pris.
Artikkelnummer: 960-001076

Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert
for Skype for Business, Cisco-kompatibelt2 og har forbedret integrering med medlemmer iLogitech
samarbeidsprogram3
Oppløsning: Full HD 1080p ved 30 fps4
Synsfelt: 78°
Mikrofon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon
Dimensjoner og vekt: 126 x 73 x 45 mm / 170 g

B525 HD WEBCAM

En kompakt, sammenleggbar og 360º
dreibar fot som er perfekt for mobile
videokonferanser.

Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende videokonferanseplattformer. Sertifisert
for Skype for Business, ,Cisco-kompatibelt2 og har forbedret integrering med medlemmer i Logitechs
samarbeidsprogram3

Artikkelnummer: 960-000842

Oppløsning: HD 720p @ 30 fps4
Synsfelt: 69 °
Mikrofon: 1 retningsuavhengig mikrofon
Dimensjoner og vekt: 69 x 29 x 40 mm / 88 g

Logitechs portefølje for videokonferanse
CONFERENCECAMS FOR VIDEOKONFERANSER MED GRUPPER

LOGITECH GROUP

BESKRIVELSE

HOVEDFUNKSJONER

Logitech Group er optimalisert for store og
mellomstore grupper på opptil 20 personer.
Det kan skryte av krystallklar lyd og sylskarp
video, brukervennlig Plug and Play og er
dessuten utrolig rimelig.

Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps4
Kamera: 90º diagonal FOV, 260º panorering / 130º vipping, 10x tapsløs zoom

Logitech GROUP
Artikkelnummer: 960-001057

Høyttalertelefon: En høyttalertelefon med full duplex leverer virkelighetstro lyd som er skarp, klar og
tydelig. Fire retningsuavhengige mikrofoner støtter en diameterrekkevidde på 6 m, kan utvides til 8,5 m
med valgfrie utvidelsesmikrofoner

EKSTRAUTSTYR:
Utvidelsesmikrofoner
Artikkelnummer: 989-000171

Kontroller: Fjernkontroll som kan forankres, og innebygde kontroller på enheten for å panorere, vippe,
zoome, svare på anrop / legge på6, justere volumet opp/ned, dempe mikrofonen, opprette en parvis tilkopling
via Bluetooth®, samt ekstern kontroll4 og 5 forhåndsinnstillinger for kamera og LCD-display

GROUP-skjøteledning på 10 m
Artikkelnummer: 939-001487
GROUP-skjøteledning på 15 m
Artikkelnummer: 939-001490

Tilkobling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth- og NFC-teknologi, valgfrie GROUPskjøteledninger (DIN)5 forlenger avstanden mellom huben og kameraet/høyttalertelefonen for å gi
tilpassede, ryddige konferanseromoppsett
Dimensjoner og vekt: Kamera: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Høyttalertelefon: 240 x 65 x 240 mm /1223 g;
Hub: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Fjernkontroll: 50 x 120 x 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP

MeetUp er Logitechs ledende
ConferenceCam og er utviklet for møterom,
med et synsfelt på 120°, 4K-optikk og
enestående lydytelse.
Logitech MeetUp
Artikkelnummer: 960-001102
Valgfrie utvidelsesmikrofoner:
Artikkelnummer: 989-000405
Valgfritt TV-feste:
Artikkelnummer: 939-001498

Oppløsning: Videosamtaler i 4K ultra HD, 1080p full HD, 720p HD ved 30 fps med støttede klienter4
Kamera: 120º synsfelt (FOV), motorisert panorering/vipping
Høyttalertelefon: Tre stråledannende, retningsuavhengige mikrofoner med støyreduksjon og
ekkokansellering på bredsiden, pluss en spesialjustert høyttaler, er spesielt optimalisert for små
konferanserom. Mikrofonene er Microsoft® Cortana®-sertifiserte for presisjon, med talekommandoer som
fungerer på alle Windows® 10-systemer
Kontroller: RF-fjernkontrollen gjør det enklere å betjene kameraets funksjoner for panorering/vipping/
zoom, volum opp/ned og demping av mikrofon under møtet
Tilkobling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth-teknologi
Dimensjoner og vekt: Hovedenhet: 400 x 104 x 85 mm /1,04 kg); Fjernkontroll: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM
CONNECT

Bærbart alt-i-ett-design leverer rimelige
videokonferanser med bedriftskvalitet, til
så godt som alle arbeidsområder. Genialt
utformet, lett å transportere, raskt og enkelt
oppsett.
Artikkelnummer: 960-001034

Oppløsning: Full HD 1080p ved 30 fps4
Kamera: 90-graders diagonalt synsfelt med digital panorering/vipping og mekanisk vippehjul
Høyttalertelefon: Hel dupleks høyttalertelefon med akustisk ekkokansellering og
støyreduseringsteknologi. To retningsuavhengige mikrofoner som støtter en rekkevidde på 3,7 meter i
diameter
Kontroller: Dokkbar fjernkontroll for kamera-/høyttalertelefon-funksjoner med en rekkevidde på 10 fot
Tilkobling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth- og NFC-teknologi (Near Field Communication)
Dimensjoner og vekt: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Fjernkontroll: 41 x 128 x 9 mm/ 35 g; USB-kabel: 2 m

CONFERENCECAM
BCC950

Logitech ConferenceCam BCC950 er
en alt-i-ett videokonferanseløsning
med HD video og profesjonell lyd for
samarbeid i små grupper.
Artikkelnummer: 960-000867

Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps4
Kamera: 78º diagonal FOV, 180º panorering / 55º vipping
Høyttalertelefon: Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk støyreduksjon.
Diameterrekkevidde på opptil 2,4 m
Kontroller: Fjernkontroll og kontroller på enheten for å panorere, vippe, zoome, svare/legge på6,
justere lydstyrke og demping
Tilkopling: Plug-and-play med USB
Dimensjoner og vekt: 154 x 345 x 147 mm, med høydeforlenger / 568 g,
Fjernkontroll: 118 x 19 x 49 mm / 47 g

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR VIDEO

PTZ PRO 2 CAMERA

BESKRIVELSE

HOVEDFUNKSJONER

Premium, USB-aktivert, HD PTZvideokamera for bruk konferanserom,
treningsområder, store arrangementer og
andre profesjonelle bruksområder for video.

Oppløsning: Full HD 1080p @ 30 fps4

Artikkelnummer: 960-001186

Optikk: 90º diagonal, 260º panorering / 130º vipping, 10x tapsløs zoom
Fjernkontroller: Panorere/vippe/zoome7, ekstern kamerakontroll4, forhåndsinnstillinger for kamera
Tilkopling: Plug-and-play med USB
Dimensjoner og vekt: Kamera: 146 x 131 x 130 mm / 580 g;
Fjernkontroll: 10 x 50 x 120 mm / 48 g

Logitechs portefølje for videokonferanse
SAMARBEIDSLØSNINGER FOR LYD

WIRELESS HEADSET
H820e

BESKRIVELSE

HOVEDFUNKSJONER

Trådløst DECT-headset for bedrifter.
LED-indikator for aktiv samtale,
lyddempingsknapp på mikrofonarmen og
LED-indikator for dempet lyd.

Plassering: Tilgjengelig i mono- og stereo-stil, polstret og justerbart hodebånd, polstrede øreklokker

Dobbelt artikkelnummer: 981-000517
Enkelt artikkelnummer: 981-000512

Rekkevidde: Opptil 100 m
Batterilevetid/samtaletid: Opptil 10 timers taletid med bredt frekvensbånd. Leveres med ladesokkel
Lydkontroller: Knapper for svar/legg på7 og volum opp/ned på øret, lyddempingsknapp og indikator på
mikrofonen
Dimensjoner og vekt: 174 x 165 x 50 mm / Dual 128 g; Mono 88 g

USB HEADSET H650e

Leverer lyd med DPS-kvalitet for
bedriftsmarkedet, og kommer med
brukervennlige funksjoner, som f.eks.
en praktisk LED-lampe som vises under
samtalen for å minimere forstyrrelser.

Plassering: Tilgjengelig i mono- og stereo-stil, polstret og justerbart hodebånd, polstrede øreklokker

Stereoartikkelnr: 981-000519
Mono Artikkelnummer: 981-000514

Lydkontroller: Integrerte kontrollfunksjoner gir deg rask tilgang til svar/legg på7, volum opp/ned og lyd av

Rekkevidde: 2,2 m kabel
Batterilevetid/samtaletid: Ubegrenset (tilkobling via USB-kabel gir konstant strømtilførsel)

Dimensjoner og vekt: 174 x 165 x 50 mm / Stereo 120 g; Mono 93 g
USB HEADSET H570e

Klar, behagelig og stilig kommunikasjon av
bedriftskvalitet for ethvert budsjett.
Stereoartikkelnr: 981-000575
Mono Artikkelnummer: 981-000571

Bruksmåter: Tilgjengelig i mono- og stereo-stil, polstret og justerbart hodebånd, polstrede øreklokker
Rekkevidde: 2,1 m kabel
Batterilevetid/samtaletid: Ubegrenset (tilkobling via USB-kabel gir konstant strømtilførsel)
Lydkontroller: Integrerte kontrollfunksjoner gir deg rask tilgang til svar/legg på7, volum opp/ned og lyd av
Dimensjoner og vekt: 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Mono 194 g

MOBILE SPEAKERPHONE
P710e

Gjør ethvert arbeidsområde om til
et konferanserom. Tilbyr DSP-lyd i
bedriftskvalitet, bærbarhet og fleksibilitet
for en andre skjerm, med et integrert stativ
for mobile enheter.

Tilkopling: Plug and Play via USB, trådløs Bluetooth- og NFC-teknologi (Near Field Communication)

Artikkelnummer: 980-000742

Lydkontroller: Berøringskontroller for å svare / legge på, justere volumet opp/ned, dempe mikrofonen

Enhetsstativ: Plasser mobiltelefonen eller nettbrettet i riktig vinkel for videosamtaler uten risting
Batteritid/samtaletid: Opptil 15 timer

Dimensjoner og vekt: 120 x 120 x 40 mm / 275 g

Vil du finne ut mer om våre produkter og
hvordan du kan kvalifisere for
en prøveversjon?
Gå til www.logitech.com/VC
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1

Fungerer med Skype® for Business, Zoom, Vidyo® og
andre programmer med integrering. Skype for Business
krever at du laster ned en plugin-modul.
(Velg relevant produkt og nedlasting på
www.logitech.com/support/business-products).

2

Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste
versjonen.

3

Gå til www.logitech.com/lcp for å se den aktuelle listen over
programdeltakere.

4

Støttede videomoduser varierer etter program.

5

Finn ut mer om GROUP-skjøteledninger (DIN) på:
www.logitech.com/accessories

6

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

7

Med Skype® for Business og Skype ved bruk av plugin-modul
(velg relevant produkt og last ned på
www.logitech.com/support/business-products). Fungerer
med Vidyo® og andre programmer med integrering.

8

Hvis støttet av Microsoft.®

9

Krever nedlasting av maskinvare.
Gå til www.logitech.com/support /brio for å laste ned

Kompatibilitet: Kompatibelt med Mac, PC og alle ledende
videokonferanseplattformer. Sertifisert for Skype for Business,
Cisco-kompatibelt2 og har forbedret integrering med
medlemmer i Logitechs samarbeidsprogram3

