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Logitech Görüntülü Toplantı Grubu Portföyü
Logitech® son derece sezgisel, insanların 
kullanmaktan keyif aldığı bir dizi harika 
tasarımlı iş birliği araçları sunarak ekiplerin 
toplantı yöntemini değiştirir, yeni imkan-
lar sağlar ve eski sınırları ortadan kaldırır. 
Logitech’in işletmeler için web kameraları, 
kulaklık ve konferans kamerası portföyü, 
masaüstünü toplantı odalarıyla buluşturur.

Uygun fiyatlı Logitech ConferenceCam 
serisi çok keskin görüntü ve berrak ses 
sunar. Böylece her toplantı alanı, görüntülü 
toplantı alanına dönüşebilir.

Tak ve çalıştır USB bağlantı, kullandıklarınız 
da dahil olmak üzere herhangi bir  
görüntülü konferans yazılım uygulamasıyla, 
alıştığınız bilgisayar ortamında Logitech 

toplantı araçlarını konumlandırmayı ve 
kullanmayı son derece kolaylaştırır.

Yalnızca bir dizüstü bilgisayara bağlayın ve 
görüntülü toplantı başlatın. Kişisel çalışma 
alanlarından büyük konferans salonlarına 
kadar, Logitech insanların çalışma şekline 
uyum sağlayan araçlarla toplantıları ve 
verimliliği zenginleştirmeye yardımcı olur.



Logitech Görüntülü Toplantı Portföyü

MASAÜSTÜ TOPLANTILARI İÇİN WEB KAMERALARI

AÇIKLAMA TEMEL ÖZELLİKLER

BRIO Logitech’in en iyi web kamerası her ayarda 
en mükemmel görünüm için 4K UHD, 5 kat 
yakınlaştırma ve HDR özellikli RightLight™ 3 
gibi gelişmiş özelliklerle gelir.

Parça No: 960-001106

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal ve 
Microsoft Hello™ sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur2 ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme 
geliştirilmiştir3

Çözünürlük: 4K Ultra HD @ 30 fps4; HD 1080p @ 30 veya 60 fps4; 720p HD @ 30, 60 ya da 90 fps4

Görüş Alanı: 3 Görüş Alanı ayarı: 65°, 78° ve 90°9

Mikrofon: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon. Mikrofonlar 
Microsoft Cortana® ile bile çalışır

Ek Özellikler: 5 kat yakınlaştırma, HDR özellikli RightLight™ 3, oturum açma güvenliğini artırmak için 
yüz tanımayla oturum açmayı destekleyen kızılötesi ve ayrıca Cortana ile çalışır

Boyutlar ve Ağırlık: 102 x 27 x 27 mm / 63 g

C930E WEB KAMERASI Gelişmiş özelliklere sahip HD web kamerası 
masaüstü toplantıları geliştirmek 
üzere ince ayarlanmıştır.

Parça No: 960-000972

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal 
sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur2 ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir3

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps4

Görüş Alanı: 90°

Mikrofon: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon

Boyutlar ve Ağırlık: 94 x 43 x 71 mm / 162 g

C925E WEB KAMERASI Daha iyi bir görüntülü toplantı deneyimi 
arayan herkes için harika tasarımlı Logitech 
C925e Web Kamerası  
son derece uygun fiyata çok keskin HD video 
görüntü sunar.

Parça No: 960-001076

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal 
sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur2 ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir3

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps4

Görüş Alanı: 78°

Mikrofon: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon

Boyutlar ve Ağırlık: 126 x 73 x 45 mm / 170 g

B525 HD WEB KAMERASI Kompakt, katlanabilir 360º dönüş 
tasarımıyla bireysel 
mobil video konferanslar için ideal.

Parça No: 960-000842

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal 
sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur2 ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir3 

Çözünürlük: HD 720p @ 30 fps4

Görüş Alanı: 69°

Mikrofon: 1 adet çok yönlü mikrofon

Boyutlar ve Ağırlık: 69 x 29 x 40 mm / 88 g

ODA ÇÖZÜMLERİ

AÇIKLAMA TEMEL ÖZELLİKLER

SMARTDOCK
AV DENETİM KONSOLU

Tek dokunuşla katılım, masaüstü paylaşımı  
ve akıcı bir görüntülü toplantı sağlayan 
devrim niteliğindeki AV konsolu Logitech 
SmartDock ile her toplantı alanını Skype 
Kurumsal ile donatın.

Skype Kurumsal toplantı odası istemcisi 
yüklü Microsoft® Surface™ Pro içeren Skype 
Oda Sistemi’nin bir parçası olarak satılır.*

Uyumluluk: SmartDock, Logitech Konferans Kameraları da dahil olmak üzere çok çeşitli toplantı odası 
AV aygıtları ile uyumludur

Bağlantı: Çift 1080p ekran bağlantı noktası8, 1080p60 içerik paylaşımı için HDMI girişi, üç adet USB 3.1 
tip A bağlantı noktası, Gigabit Ethernet ve mini kulaklık girişi sayesinde, çeşitli dağıtım ve aygıt bağlantı 
özelliklerini destekler

Ek Özellikler: Dönebilir, dökme metal destek platformu, IR hareket algılayıcı, tak ve çalıştır kamera 
kurulumu

Sistem Gereksinimleri:
 Microsoft Surface™ Pro ile: Intel® Core™ i5 gerektirir (Core i7 ve Core m3 desteklenmez),  
Windows 10 Enterprise (Microsoft Surface Pro’e dahil değildir)
–  Microsoft Skype Oda Sistemi Yazılımı
–  Skype Kurumsal için Oda Kaynak Hesabı (hesaplar, kurum için sunucu veya Çevrimiçi Office 365® 

olabilir)
–  DHCP ile Ethernet üzerinden internet erişimi etkinleştirilmiştir
–  HDMI girişli harici görüntü veya projektör
–  Logitech ConferenceCam (önerilir) veya diğer Skype sertifikalı ses/görüntü aygıtları
–  100-240 v AC

Boyutlar ve Ağırlık: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm / 2738 g; Çoğaltıcı Kutu: 34 x 128 x 128 mm / 360 g

Kablo Uzunluğu: HDMI: 3 m; Ağ: 3 m; Güç: 3 m; Çoğaltıcı Kutu: 5 m

*  Şu anda aşağıdaki ülkelerde satışa sunulmaktadır: 
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık.
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GÖRÜNTÜLÜ TOPLANTI ÇÖZÜMLERİ

AÇIKLAMA TEMEL ÖZELLİKLER

PTZ PRO 2 KAMERA Konferans salonları, eğitim alanları, büyük 
etkinlikler ve diğer profesyonel video 
kullanımları için birinci sınıf, USB özellikli HD 
PTZ video kamera.

Parça No: 960-001186

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps4

Optik: 90º çapraz, 260º kaydırma / 130º eğme, 10 kat kayıpsız yakınlaştırma

Uzaktan Kumandalar: Kaydırma / eğme / yakınlaştırma7, uzak uç denetimi4, kamera ön ayarları

Bağlantı: Tak ve çalıştır USB

Boyutlar ve Ağırlık: Kamera: 146 x 131 x 130 mm / 580 g;  
Uzaktan kumanda: 10 x 50 x 120 mm / 48 g

GRUP GÖRÜNTÜLÜ KONFERANSLAR İÇİN KONFERANS KAMERALARI

AÇIKLAMA TEMEL ÖZELLİKLER

LOGITECH GROUP 20 kişiye kadar olan büyük ve orta boyutlu 
gruplar için optimize edilmiş Logitech 
GROUP, tak ve çalıştır kolaylığı ve hesaplı 
fiyatıyla berrak ses ve çok keskin görüntü 
sunar.

Logitech GROUP 
Parça No: 960-001057

İSTEĞE BAĞLI:
Ekstra Mikrofonlar 
Parça No: 989-000171

GROUP 10 m Uzatma Kablosu 
Parça No: 939-001487

GROUP 15 m Uzatma Kablosu 
Parça No: 939-001490

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps4

Kamera: 90º çapraz görüş alanı, 260º kaydırma / 130º eğme, 10 kat kayıpsız yakınlaştırma

Hoparlör: Çok yönlü hoparlör net ve son derece anlaşılır bir şekilde duyulabilen ses sağlar. Dört adet çok 
yönlü mikrofon 6 m/20 foot çap aralığını destekler, isteğe bağlı ekstra mikrofonlarla 8,5 m’a genişletilebilir 

Denetimler: Kaydırma, eğme, yakınlaştırma, çağrı cevaplama/sonlandırma6, ses artırma/azaltma, ses 
kapatma, Bluetooth® eşleştirme, uzak uç denetimi4 için takılabilir uzaktan kumanda ve cihaz üzerinde 
dokunmatik denetimlerin yanı sıra 5 adet kamera ön ayarı ve LCD ekran

Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi, Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi ve 
opsiyonel GROUP DIN uzatma kablosu5, hub ile kamera/hoparlör arasındaki uzaklığı artırır. Böylece 
konferans odalarındaki kurulum özelleştirilerek oldukça düzenli bir görünüm elde edilir

Boyutlar ve Ağırlık: Kamera: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Hoparlör: 240 x 65 x 240 mm / 1223 g;  
Hub: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Uzaktan kumanda: 50 x 120 x 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP MeetUp, Logitech’in toplantı odaları için 
tasarlanmış önde gelen ConferenceCam’idir. 
Tüm odayı görüntüleyen 120° FOV özelliği, 4K 
optik ve benzersiz ses performansı sunar. 

Logitech MeetUp 
Parça No: 960-001102

İsteğe bağlı Ekstra Mikrofon: 
Parça No: 989-000405

İsteğe Bağlı TV Bağlantısı: 
Parça No: 939-001498

Çözünürlük: 4K Ultra HD, 1080p Full HD veya desteklenen istemcilerle 30 fps’de 720p HD görüntülü 
arama4

Kamera: 120° FOV, motorlu kaydırma/eğme

Hoparlör: Üç adet enine huzmeleme, gürültü ve eko önleme özellikli çok yönlü mikrofonlar ve özel ayarlı 
hoparlör; küçük konferans odaları için özel olarak tasarlanmıştır. Mikrofonlar, Windows® 10 sisteminde sesli 
komutla netlik için Microsoft® Cortana® sertifikalıdır

Denetimler: RF uzaktan kumanda, toplantınız sırasında kamera kaydırma/eğme/yakınlaştırma, ses 
artırma/azaltma ve ses kapatma işlevlerini kullanmayı kolaylaştırır

Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi

Boyutlar ve Ağırlık: Ana Birim: 400 x 104 x 85 mm / 1,04 kg; Uzaktan kumanda: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM 
CONNECT 

Taşınabilir hepsi bir arada tasarım neredeyse 
her çalışma alanı için hesaplı ve kurumsal 
kalitede video konferans sağlar. Harika 
tasarlanmış, taşıması kolay ve kurulumu 
basittir.

Parça No: 960-001034

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps4

Kamera: 90º çapraz görüş açısı, dijital kaydırma/eğme ve mekanik eğimli tekerlek

Hoparlör: Akustik eko giderme ve gürültü azaltma teknolojisine sahip çok yönlü hoparlör. 3,7 m çap 
aralığını destekleyen iki adet çok yönlü mikrofon

Denetimler: Kamera/hoparlör işlevleri için takılabilir, 10 foot aralığa sahip uzaktan kumanda

Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi ve Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi

Boyutlar ve Ağırlık: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Uzaktan kumanda: 41 x 128 x 9 mm / 35 g; USB kablo: 2 m

CONFERENCECAM 
BCC950 

Logitech ConferenceCam BCC950, HD 
video ve profesyonel sesle küçük grup 
toplantıları  
için hepsi bir arada görüntülü konferans 
çözümüdür.

Parça No: 960-000867

Çözünürlük: Full HD 1080p @ 30 fps4

Kamera: 78º çapraz görüş alanı, 180º kaydırma / 55º eğme

Hoparlör: Otomatik gürültü azaltma teknolojisine sahip yerleşik çift stereo mikrofon. 2,4 m’a kadar 
çap aralığı

Denetimler: Kaydırma, eğme, yakınlaştırma, çağrı cevaplama/sonlandırma6, ses artırma/azaltma ve 
ses kapatma için uzaktan kumanda ve cihaz üzerinde denetimler

Bağlantı: Tak ve çalıştır USB

Boyutlar ve Ağırlık: 154 x 345 x 147 mm yükseklik destek parçasıyla / 568 g;  
Uzaktan kumanda: 118 x 19 x 49 mm / 47 g



1 Skype® Kurumsal, Zoom, Vidyo® ve diğer entegre 
uygulamalarla çalışır. Skype Kurumsal için eklenti indirilmesi 
gerekir. (uygun ürünü seçin ve şu adresten indirin:  
www.logitech.com/support/business-products).

2 En yeni sürüm içim www.logitech.com/ciscocompatibility 
sayfasını ziyaret edin.

3 Programa katılanların güncel listesi için  
www.logitech.com/lcp sayfasına bakın.

4 Desteklenen video modları uygulamadan uygulamaya 
değişiklik gösterebilir.

5 GROUP DIN Uzatma Kablosu hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için: www.logitech.com/accessories

6 Skype® Kurumsal, Skype, Cisco Jabber®, Vidyo® ve diğer 
entegre uygulamalarla çalışır.

7 Eklenti (uygun ürünü seçin ve  
www.logitech.com/support/business-products 
adresinden indirin) kullanarak Skype® Kurumsal ve Skype. 
Vidyo® ve diğer entegre uygulamalarla çalışır.

8 Microsoft® tarafından desteklendiğinde.
9 Yazılım indirmeyi gerektirir. İndirmek için  
www.logitech.com/support/brio sayfasını ziyaret edin

Uyumluluk: Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans 
platformlarıyla uyumludur. Skype Kurumsal sertifikalıdır, 
Cisco ile uyumludur2 ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile 
tümleştirme geliştirilmiştir3

Toplantı ürünlerimiz hakkında bilgi  
almak ve nasıl deneme hakkı  
kazanacağınızı öğrenmek ister misiniz?
www.logitech.com/VC adresini ziyaret edin

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation, 
CH-1015 Lausanne
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TOPLANTI SES ÇÖZÜMLERİ

AÇIKLAMA TEMEL ÖZELLİKLER

KABLOSUZ KULAKLIK 
H820e 

Kurumsal sınıf DECT kablosuz kulaklık. Gelen 
çağrı sırasında yanan LED, mikrofon kolu 
üzerine yerleştirilmiş ses kapatma düğmesi 
ve LED ses kapatma gösterge ışığı.

Çift Parça No: 981-000517  
Tek Parça No: 981-000512

Kullanma Stili: Tek ve çift stereo stillerde kullanılabilir; pedli ve ayarlanabilir başlık, pedli kulaklık(lar)

Aralık: 100 m’ye kadar

Pil Ömrü/Konuşma Süresi: 10 saate kadar geniş bant konuşma süresi. Şarj platformu dahil

Ses Denetimleri: Kulağa takılıyken çağrı cevaplama/sonlandırma7, ses artırma/azaltma düğmeleri, mikrofon 
kolu üzerine yerleştirilmiş ses kapatma düğmesi ve gösterge ışığı

Boyutlar ve Ağırlık: 174 x 165 x 50 mm / Çift 128 g; Tek 88 g

USB KULAKLIK H650e Dijital Sinyal İşleme teknolojisi ile kurumsal 
kalitede ses ve kesintileri en aza indiren, 
gelen çağrı LED ışığı gibi kullanıcı dostu 
özellikler sunar.
 
Stereo Parça No: 981-000519 
Tek Parça No: 981-000514

Kullanma Stili: Tek ve çift stereo stillerde kullanılabilir; pedli ve ayarlanabilir başlık, pedli kulaklık(lar)

Aralık: 2,2 m kablo

Pil Ömrü/Konuşma Süresi: Sınırsız (USB kablo bağlantısı sürekli güç sağlar)

Ses Denetimleri: Çağrı cevaplama/sonlandırma7, ses artırma/azaltma ve ses kapatma düğmesi için kablo 
üzerindeki denetimlere hızlı erişim

Boyutlar ve Ağırlık: 174 x 165 x 50 mm / Stereo 120 g; Tek 93 g

USB KULAKLIK H570e Her bütçeye uygun, net, rahat ve şık, 
kurumsal kalitede iletişim.

Stereo Parça No: 981-000575 
Tek Parça No: 981-000571

Kullanma Stili: Tek ve çift stereo stillerde kullanılabilir; pedli ve ayarlanabilir başlık, pedli kulaklık(lar)

Aralık: 2,1 m kablo

Pil Ömrü/Konuşma Süresi: Sınırsız (USB kablo bağlantısı sürekli güç sağlar)

Ses Denetimleri: Çağrı cevaplama/sonlandırma7, ses artırma/azaltma ve ses kapatma düğmesi için kablo 
üzerindeki denetimlere hızlı erişim

Boyutlar ve Ağırlık: 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Tek 194 g

MOBİL HOPARLÖR P710e Herhangi bir çalışma alanını anında
konferans odasına dönüştürün. Dijital Sinyal
İşleme teknolojisi ile kurumsal kalitede ses,
taşınabilirlik ve entegre mobil cihaz standıyla
ikinci ekran esnekliği sunar.

Parça No: 980-000742

Bağlantı: Tak ve çalıştır USB, Bluetooth kablosuz teknolojisi ve Yakın Alan İletişim (NFC) teknolojisi

Aygıt Standı: Cep telefonu ya da tablet bilgisayarı sarsıntısız görüntülü çağrılar için doğru açıda tutar

Pil Ömrü/Konuşma Süresi: 15 saate kadar

Ses Denetimleri: Çağrı cevaplama/sonlandırma, ses artırma/azaltma ve ses kapatma için 
dokunmatik denetimler

Boyutlar ve Ağırlık: 120 x 120 x 40 mm / 275 g


