SPOJTE
NESPOJENÉ.

Logitech Connect
Díky systému Logitech ® Connect je
obsluha videokonferencí snadná a natolik
cenově dostupná, že jím můžete vybavit
každou konferenční místnost. Systém
Connect, vyvinutý pro malé skupiny až
šesti osob, disponuje velkorysým 90°
diagonálním zorným polem s funkcemi
digitálního otáčení a mechanického
naklápění, 4x digitálním HD zoomem a
dokonale ostrou optikou, díky čemuž bude
každá osoba v místnosti dobře vidět.

Univerzální konstrukce a integrovaná
baterie umožňují snadné používání
systému Connect na cestách. A díky
kompaktním rozměrům – průměru
pouhých 75 mm (2,95") – se systém
Connect ideálně hodí pro použití v domácí
kanceláři či malé konferenční místnosti.
Se systémem Connect navíc můžete
použít hlasitý odposlech s USB a Bluetooth
kompatibilním mobilním zařízením pro

pořádání audiohovorů ve skvělé kvalitě.
Díky kvalitnímu 360° zvuku uživatelé
dobře uslyší a bude jim dobře rozumět
v okruhu cca 3,5 metru (12 stop), přičemž
technologie potlačení akustické ozvěny
a šumu zajistí reprodukci realistického
zvuku.

Logitech Connect

PŘEHLED FUNKCÍ
Přenosná, univerzální konstrukce
Systém Connect, elegantní, snadno přenosný a
jednoduše nastavitelný a ovladatelný, umožňuje
rozšířit kooperaci na pracoviště kdekoli na světě.

Uslyšíte a bude vás slyšet
Akustika je vyladěna tak, aby umožňovala kvalitní
poslech – uživatelé tak uslyší a bude je slyšet v malých
místnostech a konferenčních prostorech.

Ideální pro malé pracovní skupiny
Optimalizovaný pro skupiny až šesti osob –
vychutnejte si obraz v rozlišení HD 1080p a ostrý 360°
zvuk při libovolné konferenci malé skupiny osob.

Rozhovory budou znít realisticky a přirozeně
Díky technologii potlačení akustické ozvěny a šumu
budete mít dojem, jako by rozhovory probíhaly
v jedné místnosti.

Uvidíte a bude vás vidět
Objektiv automaticky zaměřuje na osoby a objekty,
a poskytuje tak dokonale ostré rozlišení, kamkoli jej
namíříte.

Připojení USB plug-and-play
Žádný speciální software, školení nebo údržba není
zapotřebí – připojení k videokonferenci ještě nikdy
nebylo jednodušší.

Připojení více zařízení
Jednoduše připojte počítač PC nebo Mac® a
organizujte realistické konference pomocí svého
obvyklého výpočetního prostředí.

Certifikace pro profesionální použití
Certifikace pro Skype for Business, Cisco Jabber®
a kompatibilita s WebEx® zajišťuje bezproblémové
použití s většinou videokonferenčních platforem pro
firmy.1

Komunikujte s každou osobou u stolu
90° diagonální zorné pole s digitálním otáčením,
naklápěním a 4x digitálním zoomem v rozlišení Full
HD je ideální pro konference malých skupin.

Technologie Near Field Communication (NFC)
Spárujte mobilní zařízení se systémem
ConferenceCam Connect jednoduše tak, že je k sobě
přiblížíte.2

Bezdrátová technologie připojení Bluetooth
Rychle a snadno spárujte libovolné audio zařízení
Bluetooth s integrovaným hlasitým odposlechem.
Dálkový ovladač s možností usazení
Jednoduše ovládejte otáčení/naklápění/zoom
kamery a zvukové funkce (příjem/ukončení hovoru,
hlasitost, ztlumení) během konference.3 Když ovladač
nepoužíváte, slouží pro zakrytí objektivu kamery pro
zajištění soukromí.
Kompatibilní s většinou videokonferenčních
aplikací
Uživatelé mohou používat libovolný videokonferenční
program pro stolní počítače dle své volby.
Možnost použití zámku Kensington
Otvor pro zámek Kensington představuje jednoduché,
integrované řešení pro zabezpečení před krádeží.
Dobíjecí baterie
Zapomeňte na napájecí kabel: s plně nabitou baterií
můžete provozovat videohovory / sdílení obrazovky po
dobu až 3 hodin nebo používat hlasitý odposlech po
dobu až 15 hodin (nabíjení prostřednictvím USB nebo
elektrické sítě.)

Logitech Connect
Nejčastější místa
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konferencí
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Funkce systému Connect
90° diagonální zorné pole
S digitálním otáčením/naklápěním a
mechanickým ovládáním naklápění.

Všesměrové plně duplexní mikrofony
Navozují dojem, jako by rozhovory probíhaly v jedné místnosti.

360° zvuk v okruhu
cca 3,5 metru (12 stop)
Akustika je vyladěna tak, aby umožňovala kvalitní poslech – uživatelé
tak uslyší a bude je slyšet v okruhu
cca 3,5 metru (12 stop).

Dálkový ovladač s možností usazení
Ruční dálkový ovladač lze pomocí
magnetu usadit na objektiv, čímž jej
ochráníte před prachem a poškrábáním
a zajistíte své soukromí.

TECHNICKÉ PARAMETRY
KAMERA

HLASITÝ ODPOSLECH

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Videotelefonování v rozlišení Full HD 1080p (až 1920
x 1080 pixelů); videotelefonování v rozlišení HD 720p
(až 1280 x 720 pixelů) s podporovanými klienty

Integrovaný plně duplexní hlasitý odposlech
s potlačením ozvěny a šumu

Dálkový ovladač s možností usazení pro funkce
kamery / hlasitého odposlechu

360° širokopásmový zvuk v okruhu cca 3,5 metru (12
stop)

Dálkový ovladač s dosahem 3 m (10 ft)

H.264 UVC 1.5 s kódováním Scalable Video Coding
(SVC)
Podporuje kódování H.264 SVC 1080p pro Skype for
Business a optimalizace pro nejlepší výkonnost během
videohovoru s jednou či více stranami v HD rozlišení
90° diagonální zorné pole s funkcí autofocus
4x digitální zoom v rozlišení Full HD
Technologie RightLight™ 2 pro jasný obraz za různých
světelných podmínek (i při špatném osvětlení)
Digitální otáčení, naklápění a zoom pomocí
dálkového ovladače nebo volitelné stažitelné aplikace

Bezdrátová technologie Bluetooth a NFC

Dostupný jako náhradní díl na výměnu v případě
potřeby

Indikátory LED pro přenos hlasitého odposlechu,
ztlumení, podržení a párování Bluetooth
Ovládací prvky pro příjem/ukončení hovoru, hlasitost,
ztlumení
Mikrofony (Tx)
	Dva všesměrové mikrofony s podporou dosahu
v okruhu cca 3,5 metru (12 stop)
Frekvenční rozsah: 100 Hz–16 kHz

Mechanické naklápění

Citlivost: -34 dB +/-3 dB

Indikátor LED kamery pro indikaci aktivního přenosu

Zkreslení: < 1 % @ 1 kHz při 65 dB
Reproduktory (Rx)

OBECNÉ PARAMETRY
Nabíjecí baterie umožňuje až 3 hodiny
videokonferencí nebo sdílení obrazovky; 15 hodin pro
Bluetooth audio. Doba pro nabití baterie (ze zdroje
střídavého proudu, zařízení v pohotovostním režimu):
3 hodiny
Baterii lze dobíjet pomocí zdroje AC nebo USB (není
napájena prostřednictvím USB)
Odnímatelný kabel USB o délce 1,8 m / 6 ft pro
videokonference s počítači PC nebo Mac

Frekvenční rozsah: 140Hz–16 kHz

Kompatibilní s většinou videokonferenčních aplikací

Citlivost: 89 dB SPL +/-3 dB při 1 W/0,5 m

Certifikace pro profesionální použití

Maximální výstupní výkon: 91,5 dB SPL na 0,5 m

Bezpečnostní otvor Kensington

Zkreslení: < 5 % od 200 Hz

Logitech Connect

SPECIFIKACE PRODUKTU
Connect
Č. dílu: 960-001034
EAN kód: 5099206059030

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
 indows 7, Windows 8 nebo Windows 10
W
Mac® OS X® 10.7 nebo vyšší
Chrome OS™ verze 29.0.1547.70 a vyšší
Port USB 2.0 (USB 3.0 kompatibilní)

www.logitech.com/CONNECT
Ohledně objednávek či dalších otázek
se obraťte na vámi preferovaného
distributora.
Publikováno v lednu 2019

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST

OBSAH BALENÍ

Hmotnost/rozměry s klipem
Šířka 75 mm (2,95 palce)
Výška 304,2 mm (11,98 palce)
Hloubka 75 mm (2,95 palce)
Hmotnost 766 g (27,02 unce)

Logitech Connect

Dálkový ovladač
Šířka 41 mm (1,6 palce)
Výška 128 mm (5 palců)
Hloubka 9 mm (0,35 palce)
Hmotnost 32 g (1,13 unce)

Kabel USB

Rozměry balení
Šířka 91 mm (3,6 palce)
Výška 419 mm (16,5 palce)
Hloubka 145 mm (5,7 palce)
Hmotnost 1340 g (47,26 unce)
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 ejnovější verze viz stránka www.logitech.com/
N
ciscocompatibility.
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S mobilními zařízeními vybavenými technologií NFC

3

Se Skype® for Business, Skype™ a Cisco Jabber®

Napájecí adaptér s přípojkou
Regionální přípojky
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