VYVINUTO PRO VELKÉ
MÍSTNOSTI A JEŠTĚ
VĚTŠÍ NÁPADY

Logitech GROUP
GROUP, překvapivě cenově dostupný videokonferenční systém pro
střední a velké konferenční místnosti, umožňující proměnit libovolnou
jednací místnost na místo pro konání videokonferencí.

Dokonale ostrý obraz a plně duplexní hlasitý odposlech s úžasným
designem umožňují vynikající kooperaci.

Díky připojení USB plug-and-play bude umístění a používání systému
GROUP otázkou okamžiku. Je v rámci vašeho obvyklého výpočetního
prostředí kompatibilní s libovolnou videokonferenční softwarovou
aplikací.

Stačí připojit notebook a zahájit konferenci, nebo použít špičkový
hlasitý odposlech s Bluetooth®-kompatibilním mobilním zařízením pro
audiohovory v profesionální kvalitě.

Logitech GROUP

Kamera GROUP – umístění v místnosti

Videokonference na vyšší úrovni.
GROUP, naše řešení pro videokonferenční
hovory pro skupiny 14–20 lidí, disponuje
vysoce kvalitním obrazem v rozlišení HD a
křišťálově čistým zvukem, a umožňuje tak
přeměnu libovolné konferenční místnosti
na místo pro pořádání videokonferencí.
Díky pokročilým funkcím typu potlačení
akustické ozvěny, redukci šumu a intuitivním ovládacím prvkům bude nyní snazší
než kdykoli dříve přizvat libovolnou
osobu ke konverzaci.

Pro dokonale ostré detailní záběry disponuje kamera
GROUP 10x bezztrátovým zoomem, díky čemuž váš
tým uvidí každičký detail ve špičkovém rozlišení a
ostrosti.

Kamera GROUP + rozšiřující mikrofony – umístění
v místnosti

Snadná organizace videokonferencí.
Díky připojení USB plug-and-play je
používání kamery GROUP snadné.
Stačí připojit notebook a organizovat
realistická jednání pomocí svého obvyklého výpočetního prostředí a využívat
libovolnou videokonferenční softwarovou
aplikaci. Navíc můžete použít špičkový
hlasitý odposlech s Bluetooth®-kompatibilním mobilním zařízením pro pořádání
audiohovorů v profesionální kvalitě.

Náš prostor pro jednání. Ve vašem
stylu.
Kamera GROUP disponuje flexibilitou pro
přizpůsobení konferenční místnosti pomocí několika variant upevnění kamery.
Kameru můžete umístit na stůl nebo ji
pomocí přiloženého držáku připevněte
na zeď. Spodek kamery byl pro zvýšení
univerzálnosti vybaven standardním závitem pro stativ. Účastníci konference mohou srozumitelně konverzovat v okruhu
6 m/20 ft okolo základny, nebo pomocí
volitelných rozšiřujících mikrofonů můžete
okruh rozšířit na 8,5 m/28 ft.

Logitech GROUP

OBRAZ
Video v kvalitě HD 1080p při 30 snímcích za
sekundu
Přináší realistický obraz v rozlišení full HD pro
konferenční hovory, díky čemuž budou výrazy tváře,
neverbální podněty a pohyby jasně vidět.
H.264 s kódováním Scalable Video Coding (SVC)
a UVC 1.5
Šetří výpočetní sílu počítače PC a energii baterie
přenesením zpracování videa do kamery, která
dynamicky přizpůsobuje dostupný datový tok.
Výsledkem je plynulejší přenos videa v aplikacích
typu Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business a v
systémech Windows® 8 a Windows® 10.
90° diagonální zorné pole1 s mechanickým 260°
otáčením a 130° naklápěním
Nadstandardní zorné pole, ultra jemné ovládací prvky
otáčení a naklápění usnadňují spolupráci, jelikož
každá osoba v místnosti bude lépe vidět.
10x bezztrátový HD zoom
Zobrazujte detailní záběry objektů a obsahu prezentační plochy s mimořádnou čistotou a detaily.
Funkce autofocus
Objektiv s vysokou přesností automaticky zaměřuje
na osoby a objekty, a poskytuje tak dokonale přesné
rozlišení, kamkoli jej namíříte.
Ovládání kamery na dálku2

ZVUK
Plně duplexní hlasitý odposlech
Uslyšíte a bude vás slyšet díky realistickému zvuku,
který je jasný, čistý a zcela srozumitelný. Kromě toho
je konzole se základnou z litého kovu vybavena pokročilými zvukovými funkcemi a intuitivními ovládacími
prvky.
Zvuk do prostorných místností
Účastníci mohou hovořit v okruhu 6 m/20 ft od
hlasitého odposlechu a vzdálení účastníci je uslyší tak
jasně, jako by rozhovor probíhal ve stejné místnosti.
Technologie formování paprsků pomocí čtyř všesměrových mikrofonů
Rozhovory budou znít realisticky a přirozeně díky
minimalizaci odrazů zvuku (ozvěna) a rušivých zvukových artefaktů.
Potlačení akustické ozvěny
Rozšířená technologie zvuku snižuje ozvěnu, díky
čemuž zní hovory více přirozeně.
Technologie redukce šumu
Okolní zvuky a ostatní rušivé tóny jsou potlačeny za
účelem podpory příjemné, přirozeně znějící konverzace obou stran hovoru.
HD zvuk o vysokém vlnovém rozsahu
Vizuální indikátory stavu hovoru

5 předvoleb kamery

Displej LCD zobrazuje ID volajícího a jiné
informace3

Nastavení kamery pomocí technologie
plug-and-play

Nastavení hlasitého odposlechu pomocí
technologie plug-and-play

LOGITECH GROUP
GROUP
Překvapivě cenově dostupný videokonferenční
systém pro střední a velké zasedací místnosti,
umožňující proměnit libovolnou zasedací místnost
na místo pro konání videokonferencí.

ROZŠIŘUJÍCÍ MIKROFONY
Volitelné rozšiřující mikrofony
Rozšiřte okruh pro snímání hovorů z 6 m/20 ft
na 8,5 m/28 ft, aby i osoby vzdálené od hlasitého
odposlechu bylo jasně slyšet. Mikrofony, prodávané po
párech, budou po připojení k hlasitému odposlechu
automaticky rozpoznány a nakonfigurovány.

PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ
Kompatibilita s počítači Mac® a PC
Jednoduše připojte počítač PC nebo Mac® a organizujte jednání pomocí svého obvyklého výpočetního
prostředí.
Kompatibilní s většinou UC a videokonferenčních
aplikací
Uživatelé mohou používat libovolný videokonferenční
program pro stolní počítače dle své volby.
Certifikace pro profesionální použití
Certifikace od předních firem na trhu (Optimalizováno pro Microsoft® Lync® 2013, Certifikováno pro
Skype for Business, Cisco Jabber® a WebEx®-kompatibilní5).
Úzká integrace s nejrozšířenějšími aplikacemi pro
komunikaci se servery cloud
Rozšířená integrace členů programu Logitech
Collaboration Program (LCP)6 zajišťuje použitelnost
s většinou firemních videokonferenčních platforem.
Bezdrátová technologie Bluetooth® a technologie
Near Field Communication (NFC)4
Připojte hlasitý odposlech k zařízení Bluetooth®
pro pořádání audiohovorů ve skvělé kvalitě nebo
spárujte NFC-kompatibilní mobilní zařízení jejich
přiblížením k sobě.
Více variant upevnění kamery a konfigurace
nastavení zařízení
PTZ – otáčení, naklánění a zoom – softwarová
aplikace

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Dálkový ovladač s možností usazení do doku
Funkce otáčení, naklápění a zoom, zvýšení/snížení
hlasitosti, a přijetí/ukončení hovoru7 kamery můžete
ovládat z konzole základny hlasitého odposlechu nebo
pomocí dálkového ovladače, který lze při nečinnosti
usadit do doku v konzoli.

Logitech GROUP
TECHNICKÉ PARAMETRY
KAMERA

HLASITÝ ODPOSLECH

ROZBOČOVAČ/KABEL

•	Plynulé motorizované otáčení, naklápění a zoom
řízené pomocí dálkového ovladače nebo konzole

•	Plně duplexní výkon

•	Centrálně upevnitelný rozbočovač pro připojení
všech komponent

•	260° otáčení, 130° naklápění

•	Potlačení akustické ozvěny

•	Přiložen lepicí prvek pro upevnění pod stůl

•	Technologie redukce šumu

•	10x bezztrátový HD zoom

•	Ultraširokopásmový zvuk

•	90° diagonální zorné pole1

•	Kompatibilita s Bluetooth® a NFC

•	Rozlišení Full HD 1080p 30 fps
•	H.264 UVC 1.5 s kódováním Scalable Video Coding
(SVC)
•	Funkce autofocus
•	5 předvoleb kamery

•	Displej LCD pro ID volajícího, délku hovoru a ostatní
odezvy funkcí
•	Indikátory LED pro přenos hlasitého odposlechu,
ztlumení, podržení a Bluetooth®

•	Bezpečnostní otvor Kensington

•	Dotykové ovládací prvky pro přijetí/ukončení
hovoru, regulaci hlasitosti a ztlumení, Bluetooth® –
plus kamera PTZ, předvolba „domů“ a ovládání na
dálku

•	Indikátor LED potvrzující přenos videa

•	Bezpečnostní otvor Kensington

•	Standardní závit stativu

Mikrofony (Tx)

•	Ovládání na dálku (PTZ) produktů ConferenceCam

– Čtyři všesměrové mikrofony s podporou dosahu
v okruhu 6 metrů (20 stop)

DÁLKOVÝ OVLADAČ

– Frekvenční rozsah: 100 Hz-11 kHz

•	Dálkový ovladač s možností usazení do doku

– Citlivost: -28 dB +/-3 dB

•	Dosah 8,5 m/28 ft

– Zkreslení: <1 % @ 1 kHz při 106 dB
Reproduktory (Rx)
– Frekvenční rozsah: 120 Hz – 14 kHz
– Citlivost: 83 dB SPL +/-3 dB při 1 W/1 M
– Maximální výstupní výkon: 91 dB SPL

•	Dva kabely pro propojení mezi rozbočovačem a
kamerou/hlasitým odposlechem (délka: 5 m/16 ft)
•	Jeden kabel USB pro připojení k počítači PC/Mac®
(délka: 3 m/9,8 ft)
•	Napájecí adaptér AC (délka: 3 m/9,8 ft)
DRŽÁK
•	Víceúčelový držák pro upevnění na stěnu nebo
vyzdvižení kamery na stůl
SHODA A NÁSTROJE
•	Kompatibilní s USB 2.0
•	UVC-kompatibilní obraz a zvuk pro masovou
podporu aplikací
•	Optimalizováno pro Microsoft® Lync®, certifikováno
pro Skype for Business, Cisco Jabber® a WebEx®kompatibilní. Rozšířena integrace členů programu
Logitech Collaboration Program (LCP).
•	Stažitelný diagnostický nástroj
•	Nástroj pro aktualizaci firmwaru během používání
•	Stažitelné pluginy aplikací pro rozšířenou podporu
funkcí

– Zkreslení: <5 % od 200 Hz

SPECIFIKACE PRODUKTU

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST

Logitech GROUP
Č. dílu: 960-001057
EAN: 5099206062528
Rozšiřující mikrofony
Č. dílu: 989-000171
UPC: 097855119551

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10
Mac® OS X 10.7 nebo vyšší
Google Chromebook verze 29 nebo vyšší
®

®

®

Kamera
130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4”
585 g/21 oz

Dálkový ovladač
50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5”
51 g/2 oz

Hlasitý odposlech
240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5”
1 223 g/43 oz

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

Rozbočovač
94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9”
83 g/3 oz

Držák pro připevnění
na zeď/ke stolu
210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90”
255 g/8,99 oz

Aktualizováno v lednu 2019

Kamera, hlasitý odposlech, dálkový ovladač, dva
kabely o délce 5 m/16,4 ft pro propojení mezi
hlasitým odposlechem a rozbočovačem a kamerou
a rozbočovačem, jeden kabel o délce 3 m/9,8 ft
mezi rozbočovačem a počítačem PC, suchý zip pro
uspořádání kabelů, suchý zip pro připevnění rozbočovače
ke stolu, napájený rozbočovač, napájecí adaptér
s regionálními přípojkami, držák, příručka rychlého
spuštění, záruční karta.
ZÁRUKA
Dvouletá omezená na hardware

Rozšiřující mikrofony
83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83”
230 g/8 oz

Poznámka: Ohledně systémových nároků na podporu
rozlišení Full HD se obraťte na poskytovatele vaší
softwarové aplikace

Chcete-li systém objednat, obraťte
se na svého vybraného prodejce nebo
objednejte online:
www.logitech.com/GROUP

OBSAH BALENÍ

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
 orné pole se měří diagonálně. Informace ohledně
Z
vodorovných a svislých rozměrů naleznete na stránce
www.logitech.com.
2
S Microsoft® Lync® 2010 a 2013, Skype for Business a členy
programu Logitech Collaboration Program (LCP), včetně
Vidyo, Zoom a Lifesize Cloud (nejnovější informace viz stránka
www.logitech.com/lcp)
3
S Microsoft® Lync® 2013, Skype™ a Cisco Jabber®
4
S NFC-kompatibilními mobilními zařízeními
5
Nejnovější verze viz stránka www.logitech.com/
ciscocompatibility
1

Včetně Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo a Zoom. Úplný
seznam a nejnovější informace viz stránka www.logitech.
com/lcp
7
S Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco
Jabber® a účastníky programu LCP s dokončenou integrací
6
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