
A Logitech® MeetUp egy egyedülálló Con-
ferenceCam terméke tárgyalótermekbe 
és kis konferenciahelyiségekbe. Az egész 
helyiséget befogadó extra széles 120°-
os látóterű MeetUp révén azt asztalnál 
ülő minden résztvevő tisztán kivehető. 
A kis torzítású Logitech tervezte lencse, 
az Ultra HD 4K optika és a három gyári 
kamerabeállítás lenyűgöző videominő-
séget eredményez, hogy még magasabb 

szintre emelje az videós együttműködés 
élményét.
A MeetUp beépített hangrendszere kis 
tárgyalótermek akusztikájára van optima-
lizálva, és rendkívüli hangélményt bizto-
sít. A három vízszintes irányba működő 
beamforming technológiájú mikrofon és 
az egyedileg hangolt hangszóró biztosítja, 
hogy a megbeszélések legalább olyan jól 
hangozzanak, mint ahogy kinéznek.

A kis méretű, mindent tartalmazó kiala-
kítás minimálisra csökkenti a kábeleket. A 
MeetUp egy USB-s plug and play eszköz, 
amely a dobozból kicsomagolva rögtön 
használható bármely videokonferenciás 
szoftverrel és felhő szolgáltatással – be-
leértve azokat is, amelyeket már most is 
használ.

Logitech MeetUp

SZUPERSZÉLES LÁTÓTÉR  
KIS HELYEKRE.



TANÚSÍTVÁNYOK

Skype® for Business minősítés, Cisco Jabber™-
kompatibilitás2, Windows, Mac, Microsoft Cortana 
minősítéssel

GARANCIA

2 év korlátozott garancia a hardverre

KOMPATIBILITÁS

UVC / plug and play-kompatibilis

Logitech MeetUp

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne

1  USB 3.0 kábelt igényel, nincs mellékelve.
2  A legfrissebb változatot a www.logitech.com/
ciscocompatibility weboldalon találja meg

További információk:  
www.logitech.com/MeetUp
További kérdéseivel és megrendeléseivel 
kérjük, forduljon viszonteladójához.
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RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows 7, Windows 8.1 vagy Windows 10

Mac OS X® 10.10 vagy újabb

Google Chromebook™ 29.0.1547.70 verzió,  
4319.79.0 platform a következővel: 

2,4 GHz Intel® Core 2 Duo processzor

2 GB RAM vagy ennél több

USB 2.0 port (a 4K felbontáshoz USB 3.0 szükséges)

LETÖLTHETŐ SZOFTVEREK

Együttműködik az operációs rendszer beépített USB-s 
videoillesztő programjával

Az opcionális Camera Settings alkalmazás az 
alábbiakra képes:

A kamera képbeállításai

Pásztázás, döntés és nagyítás

A letöltésért látogasson el a következő oldalra:  
www.logitech.com/support/MeetUp

A DOBOZ TARTALMA

MeetUp kamera és kihangosító egység

Távirányító 

5 m-es USB-kábel

Hálózati tápegység

Fali rögzítőkonzol és szerelék

TERMÉKJELLEMZŐK

MeetUp
Cikkszám: 960-001102
EAN-kód: 5099206072060

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
Kiegészítő mikrofon a MeetUp termékhez
Cikkszám: 989-000405
EAN-kód: 097855131171

TV-konzol a MeetUp termékhez
Cikkszám: 989-001498

   TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG

Kamera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Távirányító
83 x 10 x 83 mm
72 g

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK

Extra széles, 120°-os látótér
Lehetővé teszi, hogy a teremben mindenki látszódjon, 
üljön a kamera közelében vagy a terem sarkainál.

4K Ultra HD érzékelő
Többféle felbontást támogat: 4K (Ultra HD)1, 1080p 
(Full HD) és 720p (HD), hogy a felvétel a legjobban 
illeszkedjen az alkalmazás vagy a monitor kínálta 
felbontáshoz.

Borotvaéles optika 
A Logitech fejlett objektívtechnikája figyelemre 
méltó képminőségű videókat kínál kiváló felbontással, 
sebességgel, mozgékonysággal, színegyensúllyal és 
részletességgel.

3 mikrofon és egyedileg hangolt hangszóró
Három széles beamforming technológiájú irányítatlan 
mikrofon zaj- és visszhangszűréssel és egy egyedileg 
hangolt hangszóró – mindez speciálisan a kisebb 
méretű konferenciatermekre optimalizálva. 

Motorizált pásztázás/döntés
Növelje még tovább a látóteret – akár 170°-ra, hogy 
pásztázhasson a táblára vagy ráfókuszálhasson 
bármely egyéb fontos részletre.

Teljes értékű, mindent tartalmazó kialakítás
A kis méretű univerzális kialakítás kevesebb helyet 
igényel, és minimálisra csökkenti a kábelek miatti 
rendetlenséget.

5x HD nagyítás
Kiemelkedő részletgazdagsággal és élességgel 
közelíthet rá tárgyakra és táblatartalomra.

3 kamerabeállítás
Akár 3 kamerabeállítást is kiválaszthat, amelyekhez 
bármikor visszatérhet a távirányító megfelelő 
gombjának megnyomásával.

Bluetooth® vezeték nélküli technológia 
Csatlakoztassa Bluetooth-eszközhöz jól hangzó 
hanghívásokhoz 

Kiegészítő mikrofonhoz előkészítve
Az opcionális kiegészítő mikrofon megnöveli a 
hangrögzítési tartományt 2,4 méterről (8 láb) 3,7 
méterre (12 láb).

Többféle rögzítési lehetőség
A MeetUp szabadon felszerelhető szinte bárhová, 
ahová szeretné – asztalra, falra vagy monitorra, hogy 
biztosan a lehető legjobb élményben részesülhessen 
a tárgyalóban.

Rádiófrekvenciás távirányító
Könnyedén vezérelheti a kamera pásztázás/döntés/
nagyítás funkcióit a megbeszélés alatt, nem kell 
szabad rálátás.

Plug and play USB-kapcsolat
Egyszerűen, további szoftver nélkül csatlakoztatható 
számítógéphez, Mac®- és Chrome™-eszközökhöz.

Kensington® biztonsági zárfoglalat
A Kensington biztonsági zárfoglalattal megvédheti a 
termékét a lopás ellen.

Kompatibilis a legtöbb videokonferencia-
alkalmazással
Kompatibilis szinte bármely videokonferencia-
alkalmazással – azokkal is, amelyeket már most is 
használ.

Logitech MeetUp Kiegészítő mikrofon Távirányító


