ภาพทีค
่ มชัดเพือ
่ การประชุมที่
ชัดเจนขึน
้

Logitech PTZ Pro 2
กล้อง Logitech® PTZ Pro 2 ให้ภาพในระดับพรีเมียม
และการประชุมสายวิดีโอที่สมจริงราวกับมีชีวิต เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ในการนัง่ ชมร่วมกันในห้องเดียวกัน แม้ว่าคุณ
จะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็ตาม สร้างมาตรฐานใหม่ใน
ด้านคุณภาพสูง วิดีโอระดับมืออาชีพที่มีความละเอียดภาพคม
ชัดมาก การแสดงผลสีที่ยอดเยี่ยม และการซูม HD 10 เท่า
ที่สุดพิเศษ

การปรับปรงุ ประสิทธิภาพในกล้อง PTZ Pro 2 รวมถึงการเคลื่อน
แพนกล้องและก้ม-เงยกล้องทีล
่ ่น
ื ไหลขึน
้ และโฟกัสได้สม่�ำ เสมอ
ขึน
้ ในระหว่างการซูม กล้องมีเลนส์ทอ
ี่ อกแบบและผลิตโดย
Logitech ให้ความคมชัด การแสดงสี และความเร็วทีย
่ อดเยีย
่ ม
ในสภาวะแสงทีห
่ ลากหลาย

กล้อง PTZ Pro 2 ราคาถูกกว่ารน
ุ่ อื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงกันครึง่ หนึ่ง จึงเป็ นตัว
เลือกทีด
่ เี ยีย
่ มสำ�หรับห้องประชม
ุ และหอประชุมขนาดใหญ่ ห้องเรียน
สถานรักษาพยาบาล และสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพอื่นๆ ทีต
่ อ
้ งการวิดโี อ
ทีค
่ มชัดและมีความละเอียดสูง

กล้อง Logitech
PTZ
Logitech
PTZ Pro
2 Pro

ด้านหน้ า PTZ Pro 2

ด้านข้าง PTZ Pro 2

รีโมทคอนโทรล

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
กล้องวิดีโอ HD ระดับพรีเมียม PTZ สำ�หรับการประชุมผ่าน
วิดีโอของมืออาชีพ
เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับห้องประชุม สภาวะการฝึ กอบรม กิจกรรม
ขนาดใหญ่ และการใช้งานระบบวิดีโอทางวิชาชีพอื่นๆ

โฟกัสอัตโนมัติ
เลนส์กล้องระดับยอดเยี่ยมให้ความคมชัด การแสดงสี และ
ความเร็วที่เหนือกว่าใคร โฟกัสอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่ามองเห็น
ผู้คนและวัตถุได้ชัดเจนไม่ว่ากล้องจะหันไปทางใด

คุณภาพวิดีโอ HD 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที
ให้ภาพที่ละเอียดคมชัดอย่างยอดเยี่ยม การแสดงผลสีที่โดดเด่น
และความแม่นยำ�ในการถ่ายทอดภาพสุดพิเศษ

เลนส์กล้อง Logitech ระดับพรีเมียม
Logitech ออกแบบและผลิตเลนส์ของเราเองเพื่อให้รองรับ
มาตรฐานด้านเทคนิคสูงสุด และให้ประสบการณ์การรับชมแถว
หน้ าสุด แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็ตาม

H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC)
เทคโนโลยีกล้องขัน
้ สูงช่วยลดความต้องการแบนด์วิธโดยการ
ประมวลผลภาพวิดีโอภายในกล้อง PTZ ช่วยให้การสตรีมวิดีโอ
ได้ราบรื่นขึ้นในโปรแกรมอย่างเช่น Microsoft® Skype® for
Business
มุมมองภาพ 90° พร้อมการแพน 260° และการก้ม-เงย 130°
ประสิทธิภาพมอเตอร์แพน/ก้ม-เงยและซูมที่ปรับปรุงใหม่ ทำ�ให้
เคลื่อนที่หมุนได้อย่างลื่นไหลขึ้น มุมมองภาพที่กว้างทำ�ให้มองเห็น
ทุกคนได้อย่างชัดเจนง่ายดาย
ซูม 10x lossless full HD
ซูมกว้างหรือโคลสอัพเพื่อมองภาพวัตถุ เนื้อหาบนไวท์บอร์ด และ
รายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน

ระบบควบคุมกล้องจากระยะไกล
ควบคุมการแพน การก้ม-เงย และการซูมกล้อง1 ของ PTZ Pro 2,
Logitech ConferenceCam หรือเว็บแคม Logitech บางรุ่น2 จาก
ระยะไกล
รีโมทคอนโทรล
ควบคุมการแพน/ก้ม-เงย/ซูมกล้องได้อย่างง่ายดายในระหว่าง
การประชุม
อุปกรณ์ เสริมสำ�หรับการติดตัง้ ที่หลากหลาย
กำ�หนดรูปแบบห้องประชุมหรือพื้นที่จัดกิจกรรมในแบบที่คุณ
ต้องการ ใช้กล้อง PTZ ในแบบติดตัง้ บนโต๊ะหรือติดผนังด้วยชุด
อุปกรณ์ติดตัง้ ที่ให้มาด้วย กล้องยังมีเกลียวขาตัง้ มาตรฐานเพื่อ
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการติดตัง้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
Price: THB25999
Part #: 960-001184
UPC Code: 097855128249

ขนาด + น้ำ �หนั กผลิตภัณฑ์
กล้อง
131 x 130 x 146 มม.
5.16 x 5.12 x 5.75 นิ้ว
580 กรัม /20.46 ออนซ์

ข้อกำ�หนดของระบบ

กล้อง

Mac OS X® 10.10 หรือสูงกว่า

รีโมทคอนโทรล

สำ�หรับการสนับสนุน full HD โปรดสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
ของระบบจากผู้ผลิตโปรแกรมซอฟต์แวร์

รีโมท
50 x 120 x 10 มม.
1.97 x 4.72 x 0.39 นิ้ว
48 กรัม / 1.69 ออนซ์

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ าพร้อมปลัก
๊ สำ�หรับภูมภ
ิ าค

คม
ู่ อ
ื การเริม
่ ต้นอย่างรวดเร็ว
บัตรรับประกัน

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

ตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายน 2017

ช่อง Kensington security slot
PTZ Pro 2 มีช่อง Kensington security slot เพื่อช่วยป้ องกัน
อุปกรณ์ด้วยระบบล็อคกันการโจรกรรม
การตัง้ ค่ากล้องล่วงหน้ า 3 ตำ�แหน่ ง
เลือกตำ�แหน่งกล้องที่กำ�หนดล่วงหน้ าได้สูงสุดสามตำ�แหน่งสำ�หรับ
มุมมองกล้อง และกลับสู่ตำ�แหน่งใดๆ ได้โดยกดปุ ่มเดียวบน
รีโมทคอนโทรล
โปรแกรมการตัง้ ค่ากล้อง
ปรับตัง้ การแพน การก้ม-เงย การซูมของกล้อง การตัง้ ค่าภาพ
และการควบคุมขัน
้ สูงอื่นๆ จากพีซี หรือ Mac® โดยใช้โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย

รับรองการใช้งานร่วมกับ Skype for Business, ปรับแต่งเป็ นพิเศษ
สำ�หรับ Cisco Jabber® และเข้ากันได้กบ
ั WebEx®3, อป
ุ กรณ์ที่
รับรอง Vidyo, การผนวกรวมทีป
่ รับปรุงดีข้น
ึ กับสมาชิก Logitech
Collaboration Program (LCP)4

การรับประกัน
แบบจำ�กัด 2 ปี ส�ำ หรับฮาร์ดแวร์

สายเคเบิล USB ความยาว 10 ฟุต สำ�หรับการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์
ไฟฟ้ า

ชุดติดตัง้

www.logitech.com/PTZPRO2

ทำ�งานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอส่วนใหญ่
ใช้งานร่วมกันได้กับโปรแกรมซอฟต์แวร์การประชุมผ่านวิดีโอเส
มือนใดๆ รวมถึงโปรแกรมที่คุณกำ�ลังใช้งานอยู่

ความเข้ากันได้

ภายในกล่อง

Windows® 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10

การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play
เชื่อมต่อกับเครื่องพีซ,ี Mac® และ ChromeTM อย่างง่ายดาย โดย
ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

1

ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

2

เว็บแคมรุ่น Logitech C930e และ BRIO

3

ดู www.logitech.com/ciscocompatibility สำ�หรับเวอร์ชน
ั ่ ล่าสุด

4

รวมถึง Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, และ Zoom ดู
www.logitech.com/lcp สำ�หรับรายการทัง้ หมดและข้อมูลล่าสุด

ดาวน์ โหลดซอฟต์แวร์
โปรแกรมการตัง้ ค่ากล้องเสริมมีให้ส�ำ หรับการแพน การก้ม-เงย การ
ซูม และตัวเลือกการตัง้ ค่ากล้องอื่นๆ
หากต้องการดาวน์โหลด ไปที:่
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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