
HD 1080p-video och riktningsoberoende ljud möter bärbarhet och 
prisvärdhet hos allt-i-ett-lösningen Logitech® ConferenceCam 
Connect. Den här videokonferenslösningen som optimerats för 
små arbetsgrupper på upp till sex personer erbjuder möjlighet 

att ansluta flera enheter och är snabbt klar att användas. Nu är 
video i affärsklass, en USB- och Bluetooth®-högtalartelefon samt 
trådlös projicering med skärmspegling1 tillgängligt för praktiskt 
taget alla arbetsplatser.
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Allt-i-ett-videosamarbete för mindre grupper
Den prisvärda videokonferenslösningen ConferenceCam Connect är optimerad för 
arbetsgrupper på upp till sex personer och erbjuder anslutning av flera enheter.  
Den är snabbt klar att användas och lyfter samarbetet i små grupper till nästa nivå.

ConferenceCam Connect erbjuder en generös bildvinkel på 90 grader med digital 
panorering, mekanisk vinkling, 4x digital Full HD-zoom och ett glasobjektiv 
med autofokus. Den mobila högtalartelefonen har trådlös Bluetooth®-teknik, 
närfältskommunikation (NFC) och USB. Med äkta riktningsoberoende ljud kan 
användarna höra och bli hörda inom en diameter på 3,7 meter samtidigt som 
den akustiska ekosläckningen och den brusreducerande tekniken tillhandahåller 
verklighetstrogna konversationer.

För ultimat flexibilitet på den mobila arbetsplatsen körs ConferenceCam Connect på 
batteri eller nätström, erbjuder anslutning till flera enheter och har certifieringar från 
Microsoft®, Cisco® och Skype™ för att säkerställa en bred EK-kompatibilitet.

Möjlighet att ansluta flera enheter

Mobila kontor  
Andelen procent av ljud- eller webbkonferenser 
som startas från en mobil enhet.

Förbättringar av personliga enheter gör det 
numera möjligt för oss att ansluta till möten 
oavsett var vi befinner oss.

*  Källa: Wainhouse "The Evolution of Meeting Rooms" 
december 2013

90 graders bildvinkel

med digital panorering/vinkling 
och mekanisk vinklingskontroll.

Riktningsoberoende ljud med  
en aktionsradie på 3,7 meter

Akustiken justeras för att erbjuda 
en kvalitetsupplevelse där 
användarna kan höra och bli hörda 
inom en diameter på 3,7 meter.

Riktningsoberoende mikrofoner 
med full duplex 

Med så klart ljud att det känns 
om samtalet utspelar sig i samma 
rum.

HDMI-kontakt

Anslut ConferenceCam till en HD 
TV-skärm för att strömma innehåll 
trådlöst. Du behöver inte välja TV-
ingångar eftersom ConferenceCam 
ansluter automatiskt.

HD 1080p-video och riktningsoberoende ljud 
möter bärbarhet och prisvärdhet

Smarttelefoner

45%

Surfplattor

27%
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VIKTIGA FUNKTIONER

Bärbar allt-i-ett-design 
Elegant allt-i-ett-design som är enkel att transportera 
och som erbjuder extrem flexibilitet för den mobila 
arbetsplatsen.

Perfekt för mindre grupper  
Perfekt för grupper på upp till sex personer. Upplev 
hur produktiviteten skjuter i höjden på praktiskt 
taget alla arbetsplatser tack vare HD 1080p-video, 
riktningsoberoende ljud och trådlös projicering med 
skärmspegling.

Se och synas
Fokuserar automatiskt på personer och föremål och ger 
en knivskarp upplösning vart objektivet än pekar.

Möjlighet att ansluta flera enheter 
Anslut enkelt till en PC eller Mac och starta 
verklighetstrogna möten i användarens egen datormiljö 
eller använd den bekväma trådlösa anslutningen 
för skärmspegling och ihopkoppling av ljud från en 
kompatibel mobil enhet2.

Interagera med alla som sitter vid bordet  
90 graders bildvinkel med digital panorering, vinkling 
och 4X digital zoomning i Full HD-format är perfekt för 
små gruppmöten.

Höra och höras 
Ljudet ställs in för att ge en kvalitetsupplevelse så att 
användarna kan höra och bli hörda inom en diameter 
på 3,7 meter.

Verklighetstrogna och naturliga samtal   
Lika klart ljud som om samtalet utspelade sig i samma 
rum, tack vare akustisk ekosläckning och brusreducering.

Enkel USB-anslutning  
Ingen speciell programvara eller utbildning eller något 
speciellt underhåll krävs. Det har aldrig varit lättare att 
sätta igång en videokonferens i affärsklass.

Laddningsbart batteri 
Lägg nätkabeln åt sidan och använd det fulladdade 
batteriet för att utföra videosamtal/skärmspegling i upp 
till tre timmar eller för att använda högtalartelefonen i 
upp till 15 timmar.

Trådlös skärmspegling1 
Anslut trådlöst för att visa presentationer, kalkylblad, 
videor eller internetinnehåll med skärmspegling via en 
mobil enhet1 till en TV-skärm.

H.264 UVC 1.5 med skalbar videokodning (SVC) 
Frigör bandbredd i den bärbara datorn genom att 
bearbeta videon i kameran. Detta leder till en jämnare 
videoström i program som Microsoft® Lync™ 2013.

Certifieringar för proffskvalitet 
Optimerad för Microsoft® Lync™ 2013, Cisco Jabber™- 
och WebEx®-kompatibel3 samt Skype™-certifierad, vilket 
garanterar integrering med flertalet EK-plattformar.

Närfältskommunikation (NFC)
För en mobil enhet med NFC-teknik4 över baskonsolen 
för att koppla in högtalartelefonen direkt och njuta av 
ljud av högsta kvalitet. 

Trådlös Bluetooth®-anslutning  
Etablera en anslutning snabbt och enkelt mellan 
valfri Bluetooth®-enhet och den integrerade 
högtalartelefonen.

Fjärrstyrda kamerainställningar  
Styr panorerings-, vinklings-, och zoomfunktioner på en 
annan Logitech ConferenceCam eller Webcam C930e 
från en annan plats5.

Dockningsbar fjärrkontroll 
Smidig styrning av kamerans panorerings-, vinklings-, 
zoom- och ljudfunktioner (svara på/avsluta samtal6, 
volym, ljud av) under möten. Fjärrkontrollen skyddar 
objektivet när kameran inte används, för extra säkerhet.

Fungerar med de flesta EK- och 
videokonferensprogram 
Användare kan använda valfritt videokonferensprogram 
för stationära datorer.

Kensington Lock-aktiverad 
Kensington-säkerhetsskåran erbjuder ett smidigt 
inbyggt stöldskydd.
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1  Det kan hända att skärmspegling benämns på olika sätt 
beroende på enhet, till exempel Skärmutseende eller Projicera 
min skärm. Kontrollera med tillverkaren att den mobila 
enheten är skärmspeglingskompatibel.

2 Kompatibel med Android och Windows 8.1
3  Senaste versionen finns på www.logitech.com/

ciscocompatibility.
4  Med mobila enheter utrustade med NFC-teknik. 
5  Med Microsoft® Lync™-distributioner, kräver nedladdning av 
plugin-program.
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registrerade varumärken. 

Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech 
påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan 
förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och 
funktionsinformationen häri kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Primärt paket 
Artikelnr: 960-001034
EAN-kod: 5099206059030
Mått:  41,9 mm x 14,5 mm x 9,1 mm 
Vikt: 1,34 kg

SYSTEMKRAV

•  Windows 7 eller 8.1 

• Mac OS® X 10.7 eller senare

Google Chromebook, version 
29.0.1547.70, plattform 4319.79.0 med

 – 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor

 – Minst 2 GB RAM-minne

 – Hårddiskutrymme för inspelade videor

 – USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)

Skärmspegling

 – Android 4.3 eller senare

 – Windows 8.1 eller senare*

I FÖRPACKNINGEN

ConferenceCam Connect-enhet, strömadapter 
med kontakt, regionala kontakter, USB-sladd, 
dokumentation

 GARANTI

• Två års begränsad maskinvarugaranti

PRODUKTMÅTT + VIKT

Vikt/mått med 
klämma
75 x 304,2 x 75 mm
766 g

Fjärrkontroll 
41 x 128 x 9 mm
32 g 

Förpackningsmått 
91 x 419 x 145 mm
1 340 g

6  Med Microsoft® Lync™, Skype™ och Cisco Jabber™. 
7  Vissa programvaruklienter stöder endast HD-videosamtal i 
720p, se tillverkarens supportsidor.

KAMERA

•  Videosamtal i Full HD-format, 1 080 p (upp till 
1 920 x 1 080 bildpunkter) vid 30 bildrutor per 
sekund7

• H.264 UVC 1.5 med skalbar videokodning (SVC) 

•  Stöder H.264 SVC 1 080p för Microsoft® Lync™ 
2013, samt optimering för bästa samtalskvalitet i 
två- eller flerpartsvideo i HD-format

• 90 graders bildvinkel med autofokus

• 4X digital zoomning i Full HD-format

•  Rightlight™ 2-teknik för tydliga bilder i varierande 
ljusmiljöer (även i svag belysning)

•  Digital panorering, vinkling och zoomning från 
fjärrkontrollen eller den nedladdningsbara appen 
(tillval)

• Mekanisk vinkling

• Kameraindikatorlampa för aktiv strömning

HÖGTALARTELEFON

•  En integrerad högtalartelefon med full duplex samt 
eko- och brusreducering

•  Riktningsoberoende bredbandsljud med en 
aktionsradie på 3,7 diameter

• Bluetooth®- och NFC-aktiverad

•  Indikatorlampor för direktuppspelning 
på högtalartelefon, avstängning av ljud, 
samtalsparkering och Bluetooth®-koppling

•  Reglage för att svara på/avsluta samtal, volym, 
ljud av

Mikrofoner (Tx)

 –  Två riktningsoberoende mikrofoner för en 
aktionsradie på 3,7 meter

 –  Frekvensåtergivning: 100 Hz–16 kHz 

 –  Känslighet: -34 dB +/-3 dB

 –  Distorsion: < 1 % vid 1 kHz vid 65 dB

Högtalare (Rx)

 –  Frekvensåtergivning: 140 Hz–16 kHz 

 –  Känslighet: 89 dBSPL +/-3 dB vid 1 W/0,5 m

 –  Maxnivå för utsignal: 91,5 dBSPL vid 0,5 m

 –  Distorsion: < 5 % från 200 Hz

FJÄRRKONTROLL

•  Dockningsbar fjärrkontroll för kamera-/
högtalartelefonfunktioner

• 3 m aktionsradie

TRÅDLÖS SKÄRMSPEGLING OCH ANSLUTNING

• Skärmspegling2 via Wi-Fi-anslutning till enheten

• HDMI-kontakt för TV-utgång

•  Laddningsbart batteri som stöder upp till 3 
timmars videokonferenser eller skärmspegling,  
15 timmar för Bluetooth-ljud. 

•  Batteriladdningstid (från nätström, inaktiv enhet): 
3 timmar

•  Batteriet kan laddas via nätström eller USB  
(ej ström via USB)

•  1,8 meter löstagbar USB-sladd för PC- eller  
Mac-baserade videokonferenser

•  Fungerar med de flesta EK- och 
videokonferensapplikationer

• Certifieringar för proffskvalitet

• Kensington-säkerhetsskåra

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mer information finns här: 
www.logitech.com
Kontakta önskad återförsäljare för  
att lägga en beställning eller om du  
har ytterligare frågor.
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