
Med GROUP, det utroligt budgetvenlige system til 
videokonferencer til mellemstore og store mødelokaler kan ethvert 
mødelokale blive et lokale til videosamarbejde. 

Den nemme USB-tilslutning gør Group superlet at installere og 
bruge. Det fungerer endda med jeres eget velkendte computersystem 
og alle softwareprogrammer til videosamtaler.

Knivskarp billedkvalitet og en højtalertelefon med fuld dupleks og 
smukt design giver en enestående samarbejdsoplevelse.  

Du skal bare tilslutte en bærbar computer og starte mødet eller 
bruge den avancerede højtalertelefon med en Bluetooth®-kompatibel 
mobilenhed til at have samtaler med professionel lydkvalitet.
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Videokonferencer på højere niveau.
GROUP, vores udstyr til videosamtaler 
til grupper på 14-20 personer, leverer 
HD-video i høj kvalitet og krystalklar lyd 
så det bliver muligt at afholde møder 
med videosamtaler på et hvilket som 
helst sted. Med avancerede funktioner 
som neutralisering af ekko, teknologi til 
støjreduktion og intuitive knapper er 
det nu nemmere end nogensinde at 
inkludere alle i samtalen.

 

Videosamarbejde på den nemme 
måde.
Med tilslutning via USB er GROUP 
meget nemt at bruge. Du skal bare 
tilslutte en bærbar pc for at afholde 
virkelighedstro møder med  jeres 
egne computersystemer og  et 
hvilket som helst softwareprogram til 
videosamtaler. Du kan også bruge den 
banebrydende højtalertelefon med en 
Bluetooth®-aktiveret mobilenhed til 
stemmeopkald med professionel lyd. 
 

Vores mødested. På din måde. 
Med GROUP får du mulighed for at 
tilpasse opsætningen i mødelokalet som 
du vil med flere forskellige muligheder 
for montering af kameraet. Kameraet 
kan anbringes på bordet eller monteres 
på væggen vha. det medfølgende 
udstyr. Undersiden af kameraet har et 
standardgevind til stativer hvilket giver 
endnu større fleksibilitet. Deltagerne i 
mødet kan tale tydeligt sammen fra 
en diameter på 6 m (20 ft) rundt om 
baseenheden, og rækkevidden kan 
udvides til 8,5 m (28 ft) med de ekstra 
udvidelsesmikrofoner.

Med GROUP-kameraet får du 10 x zoom i fuld  
ureduceret kvalitet så teamet kan se hver eneste 
detalje knivskarpt i enestående opløsning.

Logitech GROUP

GROUP-opsætning i et lokale Opsætning af GROUP + Udvidelsesmikrofoner i lokale
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VIDEO
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LYD

UDVIDELSESMIKROFONER

TILSLUTNINGSMULIGHEDER OG BRUG

FJERNBETJENING

HD-videokvalitet på 1080 p med 30 billeder  
pr. sekund 
Med video i Full HD gøres konferenceopkaldene 
mere levende, da man tydeligt kan se ansigtsudtryk 
samt ikke-verbale tegn og bevægelser. 

H.264 med skalerbar videoindkodning (SVC)  
og UVC 1.5
Der spares på pc'ens processorkraft og batteri ved 
at videobehandlingen sker på kameraet samtidig med 
at behandlingen justeres dynamisk i forhold til den 
bitstream der er tilgængelig. Resultatet er en mere 
jævn videotransmission i programmer som Microsoft® 
Lync® 2013, Skype for Business og i Windows® 8 og 
Windows® 10.  

90-graders synsfelt med mekanisk 
260-graders panorering og 130-graders vipning
Det særdeles brede synsfelt og kontrolknapperne til 
silkeblød panorering og vipning gør det nemt at se 
alle i lokalet og forbedrer dermed samarbejdet. 

10 x zoom i ureduceret HD-kvalitet
Stil skarpt på nærbilleder af genstande og 
indholdet på whiteboards med fremragende 
detaljerigdom og klarhed.

Autofokus
Den yderst præcise linse fokuserer automatisk 
på mennesker og genstande og sikrer knivskarp 
opløsning uanset i hvilken retning den peger.

Fjernbetjening af kamera1

5 foruddefinerede kameraindstillinger

Plug and Play-konfiguration

Højtalertelefon med fuld dupleks
Du kan høre og blive hørt med virkelighedstro lyd 
der er tydelig og klar så alt hvad der bliver sagt er 
nemt at forstå. Basekonsollen støbt i metal er fuld af 
avanceret lyd og intuitive kontrolknapper.

Stor lyd
Deltagerne kan tale fra op til en diameter på 6 
meter (20 ft) rundt om højtalertelefonen og stadig 
blive hørt så tydeligt af deltagerne det andet sted at 
det lyder som om samtalen finder sted i det samme 
rum.

Stråleformningsteknologi med fire 
retningsuafhængige mikrofoner
Samtalerne lyder naturlige og som i virkeligheden 
ved at lydreflektioner (ekko) og forstyrrende lyde 
bliver minimeret. 

Ekkoneutraliserende funktion
Avanceret lydteknologi minimerer ekko og får 
samtalerne til at lyde mere naturlige. 

Støjreduktionsteknologi
Lyde fra omgivelserne og andre forstyrrende lyde 
bliver dæmpet så man får en behagelig samtale med 
naturlig lyd i begge ender af opkaldet. 

HD-lyd med stor båndbredde

Visuel opkaldsstatusindikator

Displayet viser navnet på den der ringer 2 samt 
andre oplysninger

Plug and Play-konfiguration af højtalertelefonen

Kompatibel med Mac® og pc 
Du skal bare tilslutte en pc eller en Mac®-computer 
for at afholde møder med brugerens egne velkendte 
programmer og systemer. 

Virker sammen med de fleste programmer  
til samlet kommunikation (UC) og afholdelse af 
videokonferencer 
Brugerne kan selv vælge hvilken skrivebordsversion af 
videokonferenceprogrammet de vil bruge.

Certificeringer til erhvervsbrug 
Førende certificeringer til erhvervsbrug (Optimeret 
til Microsoft® Lync® 2013, certificeret til Skype for 
Business, Cisco Jabber®- og WebEx®-kompatibel4).

Godt samarbejde med de bedste cloud-
kommunikationsprogrammer
Forbedret integration med software fra Logitech 
Collaboration Program-medlemmer (LCP)5 sikrer 
et godt samarbejde med de fleste platforme til 
videosamtaler til erhvervsbrug.

Trådløs Bluetooth®-teknologi og NFC-teknologi 
(Near Field Communication)3 
Du kan tilslutte højtalertelefonen til en Bluetooth®-
enhed og have samtaler med fantastisk lyd, eller 
du kan etablere binding mellem NFC-aktiverede 
mobilenheder ved at de bare er i nærheden af 
hinanden. 

Flere muligheder for montering af kameraet og 
konfigurationer af enheden

PTZ – panorering, vipning og zoom – 
softwareprogram

GROUP 
Med det utroligt budgetvenlige system til 
videokonferencer til mellemstore og store 
mødelokaler kan ethvert mødelokale blive et lokale 
til videosamarbejde.

Ekstra udvidelsesmikrofoner
Du kan udvide samtaleområdet fra 6 m (20 ft) 
til 8,5 m (28 ft) så selv dem der sidder langt fra 
højtalertelefonen kan høres tydeligt. Mikrofonerne, 
der sælges i par, bliver automatisk registreret og 
konfigureret når de tilsluttes højtalertelefonen.

Fjernbetjening som kan anbringes i dokken
Kameraets funktioner til panorering, vipning, zoom, 
lydstyrkeregulering og besvarelse/afslutning af 
opkald6 kan betjenes på basekonsollen eller ved hjælp 
af fjernbetjeningen, der kan anbringes i konsollens 
dock når den ikke bruges.
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1  Ved brug med Microsoft®Lync® 2010 og 2013, Skype for 
Business og software fra medlemmerne af Logitech 
Collaboration Program (LCP), herunder Vidyo, Zoom og 
Lifesize Cloud (du finder de nyeste oplysninger på www.
logitech.com/lcp)

2  Ved brug med Microsoft® Lync® 2013, Skype™ og Cisco 
Jabber®. 

3 Ved brug med NFC-kompatible mobilenheder
4  Du finder den nyeste version på www.logitech.com/

ciscocompatibility
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Logitech GROUP 
Delnummer: 960-001057
EAN: 5099206062528

Udvidelsesmikrofoner 
Delnummer: 989-000171
UPC: 097855119551

  Systemkrav

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10 
Mac® OS X 10.7 og nyere 
Google Chromebook Version 29 eller nyere  

Bemærk: For at sikre understøttelse af Full 
HD skal du forhøre dig om systemkravene hos 
softwareleverandøren

KASSEN INDEHOLDER

Kamera, højtalertelefon, fjernbetjening, to kabler på 
5 m (16,4 ft) til forbindelse af højtalertelefonen med 
hubben og af kameraet og hubben, et kabel på 3 m 
(9,8 ft) mellem hubben og pc'en, velcro til kabelstyring, 
velcro til fastgørelse af hubben på et bord, en hub 
med strømtilslutning, strømadapter med lokale stik, 
startvejledning, garantikort.  

GARANTI

2 års begrænset hardwaregaranti

PRODUKTMÅL OG VÆGT

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

Højtalertelefon 
240 x 65 x 240 mm 
9,5 x 2,5 x 9,5” 
1.223 g/43 oz

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

Fjernbetjening 
50 x 120 x 12 mm 
2 x 5 x 0,5" 
51 g/2 oz

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

Væg/bordbeslag 
210 x 120 x 99 mm 
8,27 x 4,72 x 3,90” 
255 g/8,99 oz

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

5  Omfatter Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom. Du 
finder en komplet liste og de nyeste oplysninger på www.
logitech.com/lcp

6  Ved brug med Microsoft®Lync® 2013, Skype for Business, 
Skype™, Cisco Jabber® og software fra LCP-medlemmer med 
udført installation 

KAMERA

•  Jævn mekanisk dreje-, vippe- og zoomfunktioner 
der styres fra fjernbetjeningen eller konsollen

•  260° panorering, 130° vipning

•  10 x zoom i ureduceret HD-kvalitet

•  90-graders synsfelt

•  Full HD på 1080 p med 30 billeder pr. sekund 

•  H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning 
(SVC)

•  Autofokus

•  5 foruddefinerede kameraindstillinger

•  Fjernbetjening (PTZ) af ConferenceCam-produkter

•  Kensington-lås

•  Indikator der bekræfter videofunktionen

•  Standardgevind til stativ

FJERNBETJENING

•  Fjernbetjening som kan anbringes i docken

•  8,5 m/28 ft rækkevidde 

HØJTALERTELEFON

•  Fuld dupleksfunktionalitet 

•  Ekkoneutraliserende funktion 

•  Støjreduktionsteknologi

•  Meget bredt frekvensspektrum

•  Bluetooth®- og NFC-funktion

•  Displayet viser navnet på den der ringer, opkaldets 
varighed samt andre nyttige oplysninger

•  LED-indikatorer for afspilning via højtalertelefon, 
lydløs, pause og Bluetooth® 

•  Trykknapper til besvarelse/afslutning af opkald, 
justering af lydstyrke, lyd fra og Bluetooth® – plus 
funktioner til panorering, vipning og zoom på 
kameraet, forudindstillingsknappen "Start" og 
fjernbetjening

•  Kensington-lås

Mikrofoner (Tx)

 –  Fire retningsuafhængige mikrofoner med en 
rækkevidde på 6 m (20 ft)

 –  Frekvensgang: 100 Hz – 11 KHz

 –  Følsomhed: -28 dB +/-3 dB

 –  Forvrængning: <1 % ved 1 KHz og 106 dB

Højtalere (Rx)

 –  Frekvensgang: 120 Hz – 14 KHz

 –  Følsomhed: 83 dBSPL +/-3 dB ved 1 W/1 M

 –  Maksimalt output: 91 dBSPL

 –  Forvrængning: <5 % fra 200 Hz

HUB/KABEL

•  Hub der kan monteres centralt så alle 
komponenter kan tilsluttes

•  Medfølgende selvklæbende materiale så den kan 
monteres under bordet

•  To kabler til at forbinde hubben og kameraet/
højtalertelefonen (længde: 5 m/16 ft)

•  USB-kabel til tilslutning af pc/Mac®  
(længde: 3 m/9,8 ft)

•  Strømadapter (længde: 3 m/9,8 ft)

MONTERING

•  Monteringsbeslag med to funktioner, så kameraet 
kan monteres på væggen eller hæves på bordet 

OVERHOLDELSE AF KRAV OG VÆRKTØJER

•  Understøtter USB 2.0

•  Understøtter UVC-video og -lyd med henblik på 
bred programkompatibilitet

•  Optimeret til Microsoft® Lync®, certificeret til 
Skype for Business, Cisco Jabber®- og WebEx®-
kompatibel. Forbedret samarbejde med software 
fra Logitech Collaboration Program-medlemmer 
(LCP).

•  Diagnosticeringsværktøj som kan hentes på nettet

•  Firmware-værktøj som kan feltopgraderes

•  Ekstramoduler til applikationer som kan hentes på 
nettet, til avanceret understøttelse af funktioner

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


