Logitech MeetUp(960-001102)
Logitech MeetUp - Konferenční kamera - otáčení/naklonění - barevný - 3840 x 2160 - audio bezdrátový - Bluetooth LE / NFC - USB 3.0 - MJPEG
MeetUp je špičková kamera ConferenceCam společnosti Logitech vyvinutá pro menší konferenční místnosti
a malé prostory. Přestaňte se tísnit okolo notebooků. S optikou o rozlišení 4K a ultraširokým,120° zorným
polem kamery MeetUp bude každé místo u stolu dobře vidět. Integrovaný zvuk kamery byl optimalizován
pro akustiku malých místností - každou osobu tak bude nejen dobře vidět,ale také slyšet.

Prodejní argumenty
120-stupňové zorné pole
Výjimečná zvuková kvalita
Jednoduchost připojení

Vlastnosti produktu
120-stupňové zorné pole
Kamera Logitech MeetUp přináší špičkovou kvalitu obrazu do malých konferenčních místností. Její 120-stupňové zorné pole umožňuje v
malých místnostech snadno zabrat aosm osob. Senzor s ultravysokým rozlišením 4K a objektiv Logitech poskytují dokonalou ostrost obrazu,a
funkce otáčení,naklápění a zoom umožňují podle potřeby znovu zaostřit.
Výjimečná zvuková kvalita
Integrovaný zvuk kamery MeetUp byl optimalizován pro akustiku malých místností a vyznačuje se výjimečnými zvukovými kvalitami. Tři
mikrofony s formováním paprsku a speciálně vyladěný reproduktor zajišťují špičkový přenos zvuku při jednáních.
Jednoduchost připojení
Vejděte do malé konferenční místnosti a ihned zahajte videokonferenci. Kameru MeetUp stačí zapojit do portu USB a hned začne fungovat.
Použít můžete libovolnou videokonferenční aplikaci a službu cloud - včetně těch,které již využíváte.

Hlavní specifikace
Popis výrobku

Logitech MeetUp - konferenční kamera

Typ zařízení

Konferenční kamera - otáčení/naklonění

Zvuk

Ano:vestavěný reproduktor,tři vestavěné mikrofony

Typ připevnění kamery

Montovatelný na zeď

Rozměry (ŠxHxV)

40 cm x 10.4 cm x 8.5 cm

Váha

1.04 kg

Technologie konektivity

Drátový,bezdrátový

Fotoaparát

Barevný

Max. rozlišení

3840 x 2160

Rychlost snímků (max.)

30 obr./s

Video formáty digitální
televize

720p,1080p,4K

Úprava zaostření

Automatické

Rozsah otáčení (stupňů)

-25 až +25

Rozsah sklonu (stupňů)

-15 až +15

Rozhraní

USB 3.0 Bluetooth LE / NFC

Inteligentní asistent

Cortana

Přiložené kabely

1 - kabel USB-C - 5 m

Funkce

RightLight technologie,slot pro bezpečnostní zámek (uzamykací kabel je prodáván
samostatně),kompatibilní s Jabber,kompatibilní s WebEx,kompatibilní se Skype for
Business

Záruka výrobce

Záruka 2 roky

Rozšířená specifikace

Obecně
Typ zařízení

Konferenční kamera

Podpora zvuku

Ano:vestavěný reproduktor,tři vestavěné mikrofony

Typ připevnění kamery

Montovatelný na zeď

Technologie konektivity

Drátový,bezdrátový

Šířka

40 cm

Hloubka

10.4 cm

Výška

8.5 cm

Váha

1.04 kg

Fotoaparát
Typ

Barevný - otáčení/naklonění

Digitální video formát

MJPEG

Maximální rozlišení
digitálního videa

3840 x 2160

Video formáty digitální
televize

720p,1080p,4K

Digitální zoom

5

Zachycení videa

3840 x 2160 @ 30 fps
1920 x 1080 @ 30 fps
1280 x 720 @ 30 fps

Funkce

RightLight technologie,slot pro bezpečnostní zámek (uzamykací kabel je prodáván
samostatně),kompatibilní s Jabber,kompatibilní s WebEx,kompatibilní se Skype for
Business

Konstrukce čoček
Úprava zaostření

Automatické

Vertikální zobrazení pole
(úhel)

120

Panoramatické snímání
Akční rádius (stupňů)

-25 až +25

Naklápění
Akční rádius (stupňů)

-15 až +15

Rozhraní
Síťové rozhraní

Bluetooth LE / NFC

Rozhraní počítače

USB 3.0

Rozšíření / Konektivita
Porty

USB 3.0 - 24-pin USB-C

Různé
Dodávané příslušenství

Dálkové ovládání,souprava pro montáž na stěnu

Přiložené kabely

1 x kabel USB-C - 5 m

Odpovídající standardům

Plug and Play

Napájení
Napájecí zařízení

Adaptér - externí

Baterie

Lithium-iontová

Software / Systémové
požadavky
Požadovaný operační systém

Apple MacOS X 10.10 nebo pozdější,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Podrobné údaje o
požadavcích na systém

Windows 7 - Intel Core Duo - 2.4 GHz - RAM 2 GB

Internet of Things (IoT)
Komunikační technologie

Bluetooth Low Energy (LE)

Kompatibilní s technologií
Intelligent Assistant

Cortana

Záruka výrobce
Servis a podpora

Omezená záruka - 2 roky

Obsah balení
Logitech MeetUp
Kabel USB-C - 5 m
Adaptér,dálkové ovládání,souprava pro montáž na stěnu
* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu

