BÜYÜK ODALAR VE DAHA
DA BÜYÜK FİKİRLER İÇİN
TASARLANMIŞTIR

Logitech GROUP
Orta ve büyük boyutlu konferans odaları için son derece uygun
fiyatlı konferans sistemi olan GROUP, tüm toplantı odalarını görüntülü
toplantı alanı haline getirir.

Çok net görüntüsü ve özenle tasarlanmış çift yönlü hoparlörü, sıradışı
bir işbirliği deneyimi sunar.

Tak ve çalıştır USB bağlantısıyla Group’un dağıtımı ve kullanımı son
derece kolaydır. Alışık olduğunuz bilgisayar ortamında, herhangi bir
görüntülü toplantı yazılımıyla çalışır.

Bir dizüstü bilgisayarı bağlayıp toplantıyı başlatmanız veya son teknoloji
ürünü hoparlörü profesyonel kalitedeki sesli çağrılar için Bluetooth®
özellikli mobil bir aygıtla birlikte kullanmanız yeterlidir.

Logitech GROUP

GROUP Oda Kurulumu

Video Konferanslarının Kalitesi Arttı.
14–20 kişilik gruplar için video konferans
çözümümüz GROUP, yüksek kaliteli HD
video ve son derece net ses sağlayarak tüm toplantıları görüntülü işbirliği
alanına dönüştürür. Akustik ekonun
giderilmesi, gürültü azaltma ve sezgisel
denetimler gibi gelişmiş özellikler sayesinde, herkesi konuşmaya dahil etmek
artık eskisinden çok daha kolay.

Çok net yakın çekimler için GROUP kamera, 10 kat
kayıpsız yakınlaştırma sunarak ekibinizin her ayrıntıyı
olağanüstü çözünürlükle ve netlikle görmesini sağlar.

GROUP + Ekstra Mikrofonların Oda Kurulumu

Görüntülü İşbirliği Kolaylaştırıldı.
USB tak ve çalıştır bağlantı GROUP
kullanımını kolaylaştırır. Herhangi bir
video konferans yazılım uygulamasıyla
alıştığınız bilgisayar ortamında adeta
canlı bir toplantı gerçekleştirmek için
yalnızca bir dizüstü bilgisayar bağlamanız yeterlidir. Ayrıca profesyonel kalitede
çağrılar için son teknoloji ürünü hoparlörü
Bluetooth® özellikli bir mobil aygıtla birlikte kullanabilirsiniz.

Bizim Toplantı Alanımız.
Sizin Kurallarınız.
GROUP, çoklu kamera montaj seçenekleriyle konferans odası kurulumunu
özelleştirme esnekliği sağlar. Birlikte gelen
donanımla kamerayı masaya yerleştirin veya duvara monte edin. Kameranın
altında daha fazla verimlilik için standart
bir üç ayaklı sehpa vardır. Konferans
katılımcıları, konsolun 6 m/20 fit’lik çapı
içerisinde rahatça konuşabilir veya isteğe
bağlı ekstra mikrofonlarla aralığı 8,5
m/28 fit boyutuna kadar çıkarabilir.
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VİDEO
30 kare/saniyede HD 1080p Video kalitesi
Konferans çağrılarına neredeyse canlı full HD
görüntü sağlayarak ifadelerin, vücut dilinin ve
hareketlerin rahatça görülmesini sağlar.
Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama (SVC) ve
UVC 1.5 ile H.264
Görüntü işlemeyi kamera içerisine koyup mevcut veri
akışına dinamik şekilde uyarlayarak PC işlemini ve pil
gücünü korur. Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business ve Windows® 8 ve Windows® 10 gibi uygulamalarda görüntü akışını daha pürüzsüz hale getirir.
90° Görüş alanı ve mekanik 260° kaydırma
ve 130° eğme
Son derece geniş görüş alanı, sorunsuz kaydırma
ve eğme denetimleri odadaki herkesi görebilmenizi
sağlayarak işbirliğini güçlendirir.
10 kat Kayıpsız HD yakınlaştırma
Olağanüstü ayrıntı ve berraklıkla nesnelere ve
beyaz tahta içeriğine yakın çekim yapın.
Otomatik Odaklama
Yüksek hassasiyetli mercek, merceğin gösterdiği yere
keskin çözünürlük sağlamak için insanlara ve nesnelere otomatik olarak odaklanır.
Uzak uç kamera denetimi1
5 Kamera ön ayarı
Tak ve çalıştır kamera kurulumu

LOGITECH GROUP
GROUP
Orta ila büyük boyutlu toplantı odaları için son
derece uygun fiyatlı konferans sistemi, tüm toplantı
odalarını görüntülü işbirliği alanı haline getirir.

SES
Çift yönlü hoparlör
Hem siz hem de karşınızdakiler sesleri net ve son derece anlaşılır bir şekilde duysun. Ayrıca dökme metal
tabanlı konsol, gelişmiş ses ve sezgisel denetimler
içerir.
Geniş ses alanı
Katılımcılar, hoparlörün 6 m/20 fit’lik çapı içerisinde
konuşabilir ve uzaktaki katılımcılar tarafından o
kadar iyi duyulur ki konuşmalar aynı odada gerçekleşiyormuş gibi hissedilir.
Dört adet çok yönlü mikrofonda hüzme biçimlendirme teknolojisi
Ses yansımaları (yankı) ve dikkat dağıtan sesler
en aza indirilerek konuşmaların gerçekçi ve doğal
duyulması sağlanır.
Akustik ekonun giderilmesi
Gelişmiş akustik mühendisliği ekoyu azaltarak çağrıların daha doğal duyulmasını sağlar.
Gürültü azaltma teknolojisi
Ortamdaki gürültüler ve dikkat dağıtan diğer sesler, konuşmaların her iki taraf için de rahat ve doğal
olmasını sağlamak adına bastırılır.
Yüksek bant genişliğinde HD ses kalitesi
Görsel çağrı durumu göstergesi
LCD, Arayan kimliğini ve diğer bilgileri2 gösterir

BAĞLANTI VE KULLANIM
Mac® ve PC ile uyumludur
Alıştığınız bilgisayar ortamında toplantı yapmak
için yalnızca bir PC’ye veya Mac®’e bağlamanız
yeterlidir.
Çoğu UC ve video konferans uygulamasıyla çalışır
Kullanıcılar, istedikleri masaüstü video konferans programını kullanabilir.
Profesyonel düzeyde sertifikalar
Önde gelen iş sertifikaları (Microsoft® Lync® 2013
için en iyi hale getirilmiş ve Skype for Business,
Cisco Jabber® ve WebEx® uyumluluğu4 için sertifikalandırılmıştır).
En iyi bulut iletişim uygulamalarıyla sıkı entegrasyon
Logitech İşbirliği Programı (LCP) üyeleriyle gelişmiş
entegrasyon5, çoğu iş düzeyi video konferans programlarında entegre bir deneyim sağlar.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi ve Yakın Alan
İletişim (NFC) teknolojisi3
Yüksek kaliteli sese sahip çağrılar için bir hoparlörü
Bluetooth® aygıta bağlayın veya NFC özellikli mobil
aygıtları yalnızca birbirlerine temas ettirerek eşleştirin.
Çoklu kamera montaj seçenekleri ve aygıt kurulum yapılandırmaları
PTZ – kaydırma, eğme ve yakınlaştırma – yazılım
uygulaması

Tak ve çalıştır hoparlör kurulumu

EKSTRA MIKROFONLAR
İsteğe bağlı ekstra mikrofonlar
Konuşma alanını 6 m/20 fit ila 8,5 m/28 fit
arasında genişletin, böylece hoparlörden uzak
olanlar bile rahatça duyulsun. Çift halinde satılan
mikrofonlar otomatik olarak tanınır ve kolayca
hoparlöre bağlanarak yapılandırılabilir.

UZAKTAN KUMANDA
Takılabilir uzaktan kumanda
Kamera kaydırma, eğme ve yakınlaştırma, sesi
artırma/azaltma ve çağrı cevaplama/sonlandırma6
işlevlerini hoparlör konsolunda veya kullanılmadığında
konsolun içine yerleştirilebilen uzaktan kumandayla
gerçekleştirin.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
KAMERA

TELEFON HOPARLÖRÜ

HUB / KABLO

•	Uzaktan kumanda veya konsoldan denetlenen
sorunsuz motorlu kaydırma, eğme ve yakınlaştırma

•	Çift yönlü performans

•	Tüm bileşenlerin bağlantısı için merkezi monte
edilebilir hub

•	260° kaydırma, 130° eğme
•	10 kat kayıpsız HD yakınlaştırma
•	90° Görüş Alanı
•	Full HD 1080p 30fps
•	Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama (SVC) ile H.264
UVC 1.5
•	Otomatik odaklama
•	5 kamera ön ayarı
•	ConferenceCam ürünlerinin uzak uç denetimi
(PTZ)
•	Kensington güvenlik yuvası
•	Video akışını onaylamak için LED
•	Standart üç ayaklı sehpa parçası

•	Akustik eko giderme
•	Gürültü azaltma teknolojisi
•	Geniş bant ötesi ses
•	
Bluetooth® ve NFC özellikli

•	Hub ile kamera/hoparlör arasında bağlantı için iki
kablo (Uzunluk: 5 m/16 fit)

•	Arayan kimliği, çağrı süresi ve diğer işlevsel yanıtlar
için LCD

•	PC/Mac® bağlantısı için bir USB kablo
(Uzunluk: 3m/9,8 fit)

•	Hoparlör akışı, sesi kapatma, beklemeye alma ve
Bluetooth® için LED’ler

•	AC Güç adaptörü (Uzunluk: 3m/9,8 fit)

•	Çağrıya yanıt verme/sonlandırma, sesi açma ve
kapatma, Bluetooth® ve kamera PTZ, “ana ekran”
ön ayarları ve uzak uç denetimi için dokunmatik
denetimler

MONTAJ

Mikrofonlar (Tx)

UYUMLULUK VE ARAÇLAR

– Yaklaşık 6 metrelik (20 fit) çap menzilini
destekleyen dört adet çok yönlü mikrofon
– Frekans yanıtı: 100 Hz – 11 KHz

•	Takılabilir uzaktan kumanda

– Hassasiyet: -28 dB +/-3 dB
– Ses bozulması: 106 dB’de 1 KHz’de <%1

•	8,5 m/28 fit menzil

Hoparlörler (Rx)

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Windows® 7, Windows® 8 veya Windows® 10
Mac® OS X 10.7 veya üzeri
Google Chromebook Sürüm 29 veya üzeri

Eylül 2017’de güncellendi

•	Geniş uygulama uyumluluğu için UVC uyumlu
görüntü ve ses
•	Microsoft® Lync® için en iyi hale getirilmiş ve Skype
for Business, Cisco Jabber® ve WebEx® uyumluluğu
için sertifikalandırılmıştır. Logitech İş Birliği
Programı (LCP) üyeleriyle gelişmiş entegrasyon.
•	İndirilebilir tanılama aracı

– Hassasiyet: 1W/1M’de 83 dBSPL +/-3 dB

•	Kapasitesi yükseltilebilir ürün yazılım aracı

– Maksimum çıkış: 91 dBSPL

•	Gelişmiş özellik desteği için indirilebilir uygulama
eklentileri

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI
Kamera
130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4 inç
585 g /21 oz

Uzaktan kumanda
50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5 inç
51 g / 2 oz

Hoparlör
240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5 inç
1223 g / 43 oz

Paket
500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25 inç
4,1 kg / 9 lbs

Hub
94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9 inç
83 g / 3 oz

Duvar/Masa Montaj
Düzeneği
210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90 inç
255 g / 8,99 oz

KUTUNUN İÇİNDEKİLER
Kamera, hoparlör, uzaktan kumanda, hoparlör ile hub
ve kamera ile hub arasındaki bağlantı için iki adet
5 m/16,4 fit kablo, hub ile PC bağlantısı için bir adet
3 m/9,8 fit kablo, kablo yönetimi için Velcro, hub’ın
masaya sabitlenmesi için Velcro, güçlendirilmiş hub,
bölgesel fişlere sahip güç adaptörü, montaj düzeneği,
hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı.
GARANTİ
2 yıl sınırlı donanım garantisi

Ekstra Mikrofonlar
83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83 inç
230 g / 8 oz

Not: Full HD desteği için lütfen sistem gereksinimlerine
ilişkin yazılım uygulaması sağlayıcınıza başvurun

Sipariş vermek için tercih ettiğiniz
satıcıyla iletişime geçin ve şu adresten
çevrimiçi sipariş verin:
www.logitech.com/GROUP

•	USB 2.0 uyumlu

– Frekans yanıtı: 120 Hz – 14 KHz

– Ses bozulması: 200 Hz’den <%5

Ekstra Mikrofonlar
Parça No.: 989-000171
UPC: 097855119551

•	Kamerayı duvara yerleştirmek veya masa üzerinde
yükseltmek için çift işlevli montaj düzeneği

•	Kensington güvenlik yuvası

UZAKTAN KUMANDA

Logitech GROUP
Parça No.: 960-001057
EAN: 5099206062528

•	Masa altı montajı için birlikte gelen yapışkanlı
çözelti
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Microsoft® Lync® 2010 ve 2013, Skype for Business, ve Vidyo,
Zoom ve Lifesize Cloud dahil Logitech İş Birliği Programı (LCP)
üyeleri ile (en güncel bilgi için www.logitech.com/lcp adresini
ziyaret edin)
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Microsoft® Lync® 2013, Skype™ ve Cisco Jabber® ile
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NFC özellikli mobil aygıtlar ile

4

 n yeni sürüm için www.logitech.com/ciscocompatibility adresini
E
ziyaret edin
Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, ve Zoom dahildir. Tam
liste ve en güncel bilgiler için www.logitech.com/lcp adresini
ziyaret edin
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Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco
Jabber® ve tamamlanmış entegrasyonlarla LCP üyeler ile
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