ULTRAŠIROKÉ ZORNÉ POLE
PRO MALÉ PROSTORY.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp je přední kamera
ConferenceCam vyvinutá pro menší
konferenční místnosti a malé prostory.
S ultraširokým, 120° zorným polem kamery
MeetUp zabírajícím celou místnost bude
každé místo u stolu dobře vidět. Objektiv
vyrobený společností Logitech s nízkým
zkreslením, optika s rozlišením Ultra
HD 4K a tři předvolby kamery přinášejí

pozoruhodnou kvalitu obrazu a ještě více
zefektivňují kooperaci tváří v tvář.
Integrovaný zvuk kamery MeetUp byl
optimalizován pro akustiku malých
místností a vyznačuje se výjimečnými
zvukovými kvalitami. Tři mikrofony
s horizontálním formováním paprsku a
speciálně vyladěný reproduktor zajišťují
špičkový přenos zvuku při jednáních.

Kamera MeetUp, v kompaktním,
univerzálním provedení, které minimalizuje
riziko zamotání kabelů, disponuje
technologií připojení USB plug-and-play a
lze ji jednoduše používat ihned po vybalení
s libovolnou videokonferenční softwarovou
aplikací a službou cloud – včetně těch,
které již využíváte.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Rozšiřující mikrofon

Dálkový ovladač

FUNKCE A VÝHODY
Ultraširoké, 120° diagonální zorné pole1
Kamera umožňuje vidět každou osobu v místnosti, ať
už sedí přímo před kamerou nebo v rohu místnosti.
Obrazový senzor Ultra HD 4K
Kamera podporuje více rozlišení, včetně 4K (Ultra
HD)2, 1080p (Full HD) a 720p (HD), pro co možná
nejlepší využití kvalit, jimiž disponuje vaše aplikace
nebo monitor.
Dokonale ostrá optika
Pokročilá technologie objektivu Logitech přináší
pozoruhodnou kvalitu obrazu s dokonalým rozlišením,
rychlostí, plynulostí, vyvážením barev a detaily.
3 mikrofony a speciálně vyladěný reproduktor
Tři všesměrové mikrofony s bočním formováním
paprsku a funkcí potlačení šumu a ozvěny – plus
speciálně vyladěný reproduktor – byly účelově
optimalizovány pro malé konferenční místnosti.

Motorizované otáčení a naklápění
Rozšiřte si zorné pole ještě dále – až na 170° – pro
namíření kamery na tabuli či zobrazení jiných oblastí
zájmu.

Více variant upevnění
Kameru MeetUp můžete upevnit zcela dle svých
potřeb – na stůl, stěnu nebo monitor – pro dosažení
nejlepších výsledků v malých místnostech.

Univerzální konstrukce
Kompaktní, univerzální provedení zabírá méně místa
a minimalizuje riziko zamotání kabelů.

RF dálkový ovladač
Jednoduše ovládejte funkce otáčení/naklápění/
zoom kamery během konferencí, bez nutnosti přímé
viditelnosti.

5x HD zoom
Zobrazujte detailní záběry objektů a obsahu
prezentační plochy s mimořádnou čistotou a detaily.
3 předvolby kamery
Nastavte si až tři předvolené pozice kamery a vraťte
se k libovolné z nich stiskem tlačítka na dálkovém
ovladači.
Bezdrátová technologie Bluetooth®
Připojte zařízení Bluetooth pro skvěle znějící
audiohovory.
Možnost připojení rozšiřujícího mikrofonu
Volitelný rozšiřující mikrofon zvyšuje dosah zvuku
z 2,4 m na 3,7 m.

SPECIFIKACE PRODUKTU

OBSAH BALENÍ

MeetUp
Číslo dílu: 960-001102
EAN kód: 5099206072060

Dálkový ovladač

Držák a materiál pro upevnění na stěnu

TV držák pro kameru MeetUp
Číslo dílu: 939-001498

Kamera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Dálkový ovladač
83 x 10 x 83 mm
72 g

Vyvinuto pro funkci s integrovaným operačním
systémem s ovladačem třídy USB video

Nastavení obrazu kamery

Napájecí adaptér

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST

Kompatibilní s většinou videokonferenčních
aplikací
Kamera je kompatibilní s prakticky libovolnou
videokonferenční softwarovou aplikací – včetně těch,
které již využíváte.

Volitelná aplikace Camera Settings přináší:

Kabel USB o délce 5 m

Rozšiřující mikrofon pro kameru Meetup
Číslo dílu: 989-000405
EAN kód: 097855131171

Bezpečnostní otvor Kensington®
Bezpečnostní otvor Kensington slouží k zabezpečení
zařízení se zámkem proti krádeži.

SOFTWARE KE STAŽENÍ

Kamera MeetUp a jednotka hlasitého odposlechu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technologie připojení USB plug-and-play
Kameru lze snadno připojit k zařízením PC, Mac® a
Chrome™ bez nutnosti instalace dalšího softwaru.

CERTIFIKACE

Otáčení, naklápění a zoom
Ke stažení je k dispozici na stránce:
www.logitech.com/support/MeetUp

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Certifikováno pro Skype for Business, kompatibilní
s Cisco Jabber™3, certifikováno pro Windows, Mac,
Microsoft Cortana
®

Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10
Mac OS X® 10.10 nebo vyšší
Google Chromebook™ verze 29.0.1547.70,
Platforma 4319.79.0 s:
Procesor 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo

KOMPATIBILITA

ZÁRUKA

2 GB RAM nebo více

Kompatibilní s UVC/plug-and-play

Dvouletá omezená na hardware

Port USB 2.0 (pro obraz v rozlišení 4K je vyžadován
port USB 3.0)

Další informace získáte na stránce:
www.logitech.com/MeetUp
Ohledně objednávek či dalších otázek se
obraťte na vámi preferovaného distributora.
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 orné pole se měří diagonálně. Informace ohledně
Z
vodorovných a svislých rozměrů naleznete na stránce
www.logitech.com.
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Vyžaduje kabel USB 3.0, není přiložen.

3

 ejnovější verze viz stránka
N
www.logitech.com/ciscocompatibility

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím
příslušných vlastníků. Společnost Logitech nenese
zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této
publikaci vyskytnout. Informace o produktu, cenách a
funkcích zde obsažené podléhají změnám bez předchozího
upozornění.

