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Logitech Connect
Logitech® Connect ก้าวล้ำาหน้าไกลกว่าดีไซน์ที่มี
รางวัลเป็นเครื่องรับประกัน การประชุมผ่านวิดีโอใช้
งานได้ง่ายในแบบที่ทุกคนทำาได้และมีราคาไม่แพง 
คุณจึงใช้การประชุมผ่านวิดีโอในห้องประชุมทุกห้อง
ได ้ดีไซน์ออกแบบเพื่อกลุ่มคนขนาดเล็กไม่เกินหก
คน โซลูชัน่การประชุมผ่านวิดีโอน้ีให้มุมมองภาพกว้าง 
90o พร้อมการแพนแบบดิจิตอลและการก้ม-เงยกล้อง 

ดิจิตอลซูม 4 เท่า และเลนส์ที่คมชัดทำาให้มองเห็นทุก
คนในห้องได้ง่าย
ดีไซน์ครบวงจร แบตเตอรี่ในตัว และตัวเลือกเคส
สำาหรับเดินทางช่วยให้ง่ายในการพกพา Connect 
ติดตัวไปทุกที ่และด้วยการใช้พื้นที่ตัง้วางไม่มากที่
ระยะเพียง 2.95 น้ิว (75 มม.) จึงทำาให ้Connect 
เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำาหรับการใช้งานทัง้ในโฮ
มออฟิศและห้องประชุมขนาดเล็ก

ด้วย Connect คุณยังสามารถใช ้USB และลำาโพง
แบบพกพา Bluetooth เพื่อเสียงผ่านสายที่ชัดเจน
ยอดเยี่ยม ด้วยเสียง 360o อย่างแท้จริง ผู้ใช้งานจะ
รับฟังและส่งเสียงอย่างชัดเจนในรัศมีใช้งาน 12 ฟุต 
พร้อมทัง้เทคโนโลยีป้องกันเสียงสะท้อนและตัดเสียง
รบกวน ให้เสียงที่สมจริง
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ดีไซน์แบบ All-in-One พกพาสะดวก
รูปลักษณ์โฉบเฉ่ียว พกพาสะดวก ติดตัง้และใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย ขยายศักยภาพการทำางานร่วมกันของที่ทำางานแห่ง
ใดก็ตาม

สมบูรณ์แบบสำาหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก
ออกแบบเป็นพิเศษสำาหรับทีมงาน 1-6 คน, สัมผัสวิดีโอ HD 
1080p, ระบบเสียง 360 องศา และการฉายภาพโดยใช้ฟีเจอร์
แชร์หน้าจอไร้สาย (screen-mirror) ในทุกสถานที่ทำางาน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานอย่างเหนือชัน้

มองเห็นผููอื่นและทำาใหูผููอื่นมองเห็น
โฟกัสที่บุคคลหรือวัตถุโดยอัตโนมัต ิมอบความละเอียดที่คม
ชัดเป็นพิเศษ

เชื่อมต่อหลายอ๊ปกรณ์
เพียงแค่เชื่อมต่อพีซีหรือ Mac® เพื่อทำาการประชุมอย่าง
สมจริงภายในสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่คุณคุ้นเคย

โตูตอบกับท๊กคนที่โตุะ
มุมมอง 90 องศา พร้อมการแพนแบบดิจิตอล ก้ม-เงย และ
ดิจิตอลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD เหมาะสำาหรับการประชุม
กลุ่มขนาดเล็ก

ไดูยินเสียงที่ปลายทางทัง้สองดูาน
ปรับแต่งเสียงเพื่อมอบประสบการณ์คุณภาพสูง ผู้ใช้จึงได้ยิน
เสียงต่างๆ อย่างชัดใสและได้ยินเสียงผู้ใช้ ในห้องประชุม
ขนาดเล็กและเบียดเสียด

เสียงสนทนาสมจริงและเป็นธรรมชาติ
เทคโนโลยีป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนช่วยให้การ
สนทนาราบร่ืนราวกับว่ากำาลังพูดคุยอยู่ในห้องเดียวกัน

การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-Play
ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร ์การฝึกอบรม หรือการบำารุงรักษาเป็น
พิเศษ สามารถเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอระดับองค์กรได้
ง่ายดายมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ใบรับรองระดับมืออาชีพ 
รับรองการใช้งานร่วมกับ Skype for Business และเข้ากัน
ได้กับ Cisco Jabber® และ WebEx® มอบประสบการณ์ที่
กลมกลืนกับแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอระดับองค์กร
ธุรกิจส่วนใหญ*่
* ดู www.logitech.com/ciscocompatibility สำาหรับเวอร์ชัน่ล่าสุด

เทคโนโลย ีNear Field Communication (NFC) 
จับคู่อุปกรณ์พกพากับ Connect ได้เพียงวางอุปกรณ์ไว้ใกล้
กัน*
* กับอุปกรณ์พกพาที่มีเทคโนโลย ีNFC

การเชื่อมต่อไรูสาย Bluetooth Wireless 
สร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth กับลำาโพงได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ควบค๊มกลูองจากระยะไกล 
ควบคุมฟังก์ชัน่การแพน, ก้ม-เงย และซูมของกล้องสำาหรับ 
Logitech ConferenceCam หรือ Webcam C930e อื่นใน
ตำาแหน่งที่ตัง้อื่น*
* ต้องดาวน์โหลดปลัก๊อิน

รีโมทคอนโทรลที่เชื่อมต่อได ู
ควบคุมการแพน/ก้ม-เงย/ซูมกล้องได้อย่างง่ายดาย รวม
ถึงฟังก์ชัน่เสียง (รับสาย/วางสาย ปรับระดับเสียง ปิดเสียง) 
ระหว่างการประชุม* รีโมทจะครอบเลนส ์เมื่อกล้องไม่ได้ใช้
งาน ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว
* ใช้งานร่วมกับ Skype® for Business, Skype™ และ Cisco Jabber®

ทำางานร่วมกับโปรแกรมการประช๊มผ่านวิดีโอส่วนใหญ ่
ผู้ใช้จะสามารถใช้โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอบนเด
สก์ท็อปได้อย่างอิสระตามความต้องการ

ช่อง Security Slot รองรับล็อค Kensington 
มอบการรักษาความปลอดภัยแบบในตัวที่เรียบง่าย ป้องกัน
การโจรกรรมได้อีกทางหน่ึง 

แบตเตอรี่ชาร์จไฟได ู
ทิง้สายไฟไว้เบื้องหลัง: ทำาการสนทนาผ่านวิดีโอ/แชร์หน้าจอ
ได้นานถึง 3 ชัว่โมง หรือใช้ลำาโพงได้นานถึง 15 ชัว่โมง ด้วย
แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟจนเต็ม (สามารถชาร์จไฟผ่านทาง USB 
หรือสายไฟ AC)

ฟีเจอร์เด่น
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กลูอง

การสนทนาผ่านวิดีโอ Full HD 1080p (สูงสุด 1920 x 1080 
พิกเซล); การสนทนาผ่านวิดีโอ 720p HD (สูงสุด 1280 x 720 
พิกเซล) ด้วยไคลเอ็นต์ที่สนับสนุน

H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC)

สนับสนุน H.264 SVC 1080p สำาหรับ Skype for Business 
พร้อมด้วยการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสนทนา
ในรูปแบบวิดีโอ HD ฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่าย

มุมมองภาพ 90 องศา พร้อมโฟกัสอัตโนมัติ

ดิจิตอลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD

เทคโนโลย ีRightlight™ 2 เพื่อภาพที่คมชัดท่ามกลางสภาพ
แสงที่หลากหลาย (แม้กระทัง่แสงน้อย)

แพน ก้ม-เงย และซูมแบบดิจิตอล ควบคุมจากรีโมท 
คอนโทรลหรือแอพที่ดาวน์โหลด

ก้ม-เงยเชิงกล

ไฟ LED ของกล้องระบุสตรีมมิ่งที่ใช้งานอยู่

ลำาโพง

ลำาโพง full duplex ป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวน

ระบบเสียงไวด์แบนด ์360o ในระยะ 12 ฟุต

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และ NFC

LED สำาหรับการสตรีมลำาโพง ปิดเสียง ถือสายรอ และการจับคู่
ไร้สาย Bluetooth

ส่วนควบคุมสำาหรับการรับสาย/สิน้สุดการโทร ปรับระดับเสียง 
ปิดเสียง

ไมโครโฟน (Tx)

      ไมโครโฟนแบบหลายทิศทางสองชุด ระยะการทำางาน 12 
ฟุต

     การตอบสนองความถี:่ 100Hz – 16KHz

     ความไว: -34dB +/-3dB

     ความผิดเพีย้น: <1% @ 1KHz ที ่65dB

ลำาโพง (Rx)

     การตอบสนองความถี:่ 140Hz – 16KHz

     ความไว: 89dBSPL +/-3dB ที่ 1W/0.5M

     เอาต์พุตสูงสุด: 91.5dBSPL ที่ 0.5M

     ความผิดเพีย้น: <5% จาก 200Hz

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลแบบเช่ือมต่อได้สำาหรับฟังก์ชัน่กล้อง/ลำาโพง

รีโมทคอนโทรลระยะ 10 ฟุต

ขูอกำาหนดทั่วไป

แบตเตอร่ีชาร์จไฟได้รองรับการประชุมผ่านวิดีโอหรือการแชร์
หน้าจอ 3 ชัว่โมง เสียง Bluetooth นาน 15 ชัว่โมง ระยะเวลา
การชาร์จแบตเตอร่ี (จากกระแสไฟ AC อุปกรณ์ไม่ได้ใช้งาน): 
3 ชัว่โมง

แบตเตอร่ีชาร์จไฟได้ผ่านกระแสไฟ AC หรือ USB (ไม่ได้ใช้
พลังงานผ่าน USB)

สายสัญญาณ USB แบบถอดออกได้ 6 ฟุต สำาหรับการประชุม
ผ่านวิดีโอบนพีซี หรือ Mac

ทำางานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอส่วนใหญ่

ใบรับรองระดับมืออาชีพ

ช่อง Kensington Security Slot

ค๊ณสมบัติดูานเทคนิค

ม๊มมองภาพ 90 องศา 
พร้อมการแพน/เอียงแบบดิจิตอล และ
การควบคุมการก้ม-เงย

ระบบเสียง 360o ในระยะ 12 ฟ๊ต 
ปรับแต่งเสียงเพื่อมอบประสบการณ์
คุณภาพสูง ผู้ใช้จึงได้ยินเสียงต่างๆ อย่าง
ชัดใสในระยะ 12 ฟุต

ไมโครโฟน full duplex เสียงหลายทิศทาง 
ช่วยให้การสนทนาราบรื่นราวกับว่ากำาลังพูด
คุยอยู่ในห้องเดียวกัน

การเก็บรีโมทคอนโทรล 
ด้ามจับรีโมทเก็บเข้ากับบริเวณเหนือเลนส์ด้วย
แม่เหล็ก เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวด้าน
ภาพและเพื่อกันฝุ่นและรอยขีดข่วน

จาก: Wainhouse research, 
Anywhere Workplace, 2015
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  ขูอกำาหนดของระบบ

Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10

Mac® OS X® 10.7 หรือสูงกว่า

Chrome OS™ Version 29.0.1547.70 และสูงกว่า

พอร์ต USB 2.0 (USB 3.0 พร้อมใช้งาน)

ภายในกล่อง

Logitech Connect

อะแดปเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปลัก๊

ปลัก๊สำาหรับภูมิภาค

สาย USB

เอกสารคู่มือ

การรับประกัน

แบบจำากัด 2 ปีสำาหรับฮาร์ดแวร์

ขนาด + นูำาหนักผลิตภัณฑ์

นูำาหนัก/ขนาดพรูอมคลิป 
ความกว้าง 2.95 น้ิว (75 มม.) 
ความสูง 11.98 น้ิว (304.2 มม.) 
ความลึก 2.95 น้ิว (75 มม.) 
น้ำาหนัก 27.02 ออนซ ์(766 ก.)

รีโมท 
ความกว้าง 1.6 น้ิว (41 มม.) 
ความสูง 5 น้ิว (128 มม.) 
ความลึก .35 น้ิว (9 มม.) 
น้ำาหนัก 1.13 ออนซ ์(32 ก.)

ขนาดกล่องบรรจ ๊
ความกว้าง 3.6 น้ิว (91 มม.) 
ความสูง 16.5 น้ิว (419 มม.) 
ความลึก 5.7 น้ิว (145 มม.) 
น้ำาหนัก 47.26 ออนซ ์(1340 ก.)


