OPTIMALISEER
SAMENWERKING

Logitech-portfolio voor videosamenwerkingsgroepen
Logitech® brengt een verandering teweeg
in de manier waarop teams samenwerken door nieuwe mogelijkheden te bieden
en de traditionele grenzen te verleggen
met een scala aan ingenieus ontworpen samenwerkingsprogramma's die zo
intuïtief zijn dat mensen ze met plezier
gebruiken. Het Logitech-portfolio van webcams, headsets en vergadercamera's van
bedrijfsniveau maakt videosamenwerking
mogelijk tussen de desktop en de vergaderruimte.

Het Logitech ConferenceCam-assortiment levert zowel haarscherpe video als
kristalheldere audio en is buitengewoon
betaalbaar, zodat u elke vergaderplek nu
tot een videosamenwerkingsruimte kunt
transformeren.
Dankzij USB plug-and-play-connectiviteit
zijn Logitech-samenwerkingsgereedschappen eenvoudig te implementeren en
gebruiken binnen uw eigen computeromgeving met elke softwaretoepassing voor

videovergaderingen, inclusief de toepassingen die u al gebruikt. Sluit gewoon een
laptop aan en start een vergadering.
Van persoonlijke werkruimtes tot grootschalige vergaderzalen: Logitech helpt samenwerking en productiviteit te verbeteren
met gereedschappen die op de werkwijze
van mensen kunnen worden afgestemd.

Logitech-portfolio voor videosamenwerking
OPLOSSINGEN VOOR VERGADERRUIMTES

SMARTDOCK
AV-BEDIENINGSPANEEL

BESCHRIJVING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Breng Skype voor Bedrijven naar elke vergaderruimte met Logitech SmartDock, een
revolutionair AV-paneel. Hiermee kunnen
deelnemers zich met één aanraking aanmelden, desktops delen en videosamenwerking
stroomlijnen.

Compatibiliteit: SmartDock werkt met een scala aan AV-apparatuur voor vergaderruimten, waaronder Logitech ConferenceCams

Verkocht als onderdeel van Skype Room
System dat de Microsoft® Surface™ Pro
met Skype voor Bedrijven-client voor
vergaderruimtes omvat.*

Verbinding: Ondersteunt een breed scala aan implementaties en apparaatconnectiviteit met poorten
voor twee schermen (1080p)8, HDMI-ingang voor het delen van inhoud (1080p60), drie USB 3.1 type
A-poorten, Gigabit Ethernet, en een ministekker voor headsets
Extra functies: Draaibaar platform van gegoten metaal, IR-bewegingssensor, plug-and-play
cameraset-up
Systeemvereisten:
– Microsoft Surface™ Pro met: Intel® Core™ i5 vereist (Core i7 en Core m3 zijn niet ondersteund),
Windows 10 Enterprise (niet inbegrepen bij Microsoft Surface Pro)
– Microsoft Skype Room System-software
– Room Resource-account voor Skype voor Bedrijven (accounts kunnen zich op een plaatselijke server
bevinden of online in Office 365®)
– Internettoegang via Ethernet met DHCP ingeschakeld
– Extern display of projector met HDMI-ingang
– Een Logitech ConferenceCam (aanbevolen) of andere Skype-gecertificeerde AV-apparaten
– 100-240v AC
Afmetingen en gewicht: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm /2738 g;
Verlangadapter: 34 x 128 x 128 mm / 360 g
Draadlengte: HDMI: 3 m; netwerk: 3 m; stroom: 3 m; verlengadapter: 5 m

* Momenteel verkrijgbaar in de volgende landen:
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

WEBCAMS VOOR DESKTOPSAMENWERKING

BRIO

BESCHRIJVING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

De beste webcam van Logitech zit boordevol
geavanceerde functies zoals 4K UHD,
5X zoom en RightLight™ 3 met HDR, zodat
u er altijd geweldig uitziet.

Compatibiliteit: Compatibel met Mac, pc en alle toonaangevende videovergaderingsplatforms.
Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en Microsoft Hello™, Cisco®-compatibel2 en uitgebreide
integratie met leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma.3

Onderdeelnummer: 960-001106

Resolutie: 4K Ultra HD met 30 fps4; HD 1080p met 30 of 60 fps4; 720p HD met 30, 60 of 90 fps4
Gezichtsveld: 3 instellingen voor gezichtsveld: 65°, 78° en 90°9
Microfoon: Twee ingebouwde stereomicrofoons met automatische ruisonderdrukking. De microfoons
werken zelfs met Microsoft Cortana®
Extra functies: 5x zoom, RightLight™ 3 met HDR, infrarood ter ondersteuning van inloggen met
gezichtsherkenning om beveiliging bij aanmelden te versterken; werkt bovendien met Cortana
Afmetingen en gewicht: 102 x 27 x 27 mm / 63 g

WEBCAM C930E

HD-webcam met geavanceerde functies
afgestemd om desktopsamenwerking te
verbeteren.

Compatibiliteit: Compatibel met Mac, pc en alle toonaangevende videovergaderingsplatforms.
Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, Cisco-compatibel2 en uitgebreide integratie met leden van
het Logitech-samenwerkingsprogramma3

Onderdeelnummer: 960-000972

Resolutie: Full HD 1080p @ 30 fps4
Gezichtsveld: 90°
Microfoon: Twee ingebouwde stereomicrofoons met automatische ruisonderdrukking
Afmetingen en gewicht: 94 x 43 x 71 mm / 162 g

C925E WEBCAM

De Logitech C925e Webcam is perfect
ontworpen voor iedereen die een betere
videosamenwerkingservaring wenst, en
levert haarscherpe HD-video tegen een
bijzonder betaalbare prijs.

Compatibiliteit: Compatibel met Mac, pc en alle toonaangevende videovergaderingsplatforms.
Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, Cisco-compatibel2 en uitgebreide integratie met leden van
het Logitech-samenwerkingsprogramma3

Onderdeelnummer: 960-001076

Gezichtsveld: 78°

Resolutie: Full HD 1080p @ 30 fps4

Microfoon: Twee ingebouwde stereomicrofoons met automatische ruisonderdrukking
Afmetingen en gewicht: 126 x 73 x 45 mm / 170 g
B525 HD WEBCAM

Ideaal voor persoonlijk videovergaderen
onderweg dankzij een compact,
opvouwbaar ontwerp dat 360 graden kan
draaien.
Onderdeelnummer: 960-000842

Compatibiliteit: Compatibel met Mac, pc en alle toonaangevende videovergaderingsplatforms.
Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, Cisco-compatibel2 en uitgebreide integratie met leden van
het Logitech-samenwerkingsprogramma3
Resolutie: HD 720p @ 30 fps4
Gezichtsveld: 69°
Microfoon: 1 omnidirectionele microfoon
Afmetingen en gewicht: 69 x 29 x 40 mm / 88 g

Logitech-portfolio voor videosamenwerking
CONFERENCECAMS VOOR VIDEOVERGADEREN IN GROEPEN

LOGITECH GROUP

BESCHRIJVING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Logitech GROUP is geoptimaliseerd voor
grote en middelgrote groepen tot 20
personen, en levert kristalhelder geluid
en haarscherpe video met de eenvoud
van plug-and-play en fantastische
betaalbaarheid.

Resolutie: Full HD 1080p @ 30 fps4

Logitech GROUP
Onderdeelnr.: 960-001057
OPTIONEEL:
Uitbreidingsmicrofoons
Onderdeelnr.: 989-000171
GROUP-verlengkabel van 10 m
Onderdeelnr.: 939-001487
GROUP-verlengkabel van 15 m
Onderdeelnr.: 939-001490

LOGITECH MEETUP

MeetUp is de beste ConferenceCam van
Logitech ontworpen voor teamruimtes,
met een gezichtsveld van 120° dat de hele
ruimte omvat, 4K-optics en buitengewone
audioprestaties.
Logitech MeetUp
Onderdeelnr.: 960-001102
Optionele uitbreidingsmicrofoon:
Onderdeelnummer: 989-000405
Optionele tv-bevestiging:
Onderdeelnummer: 939-001498

Camera: Diagonaal gezichtsveld van 90°, 260° pannen/130° kantelen, 10x-zoom zonder
kwaliteitsverlies
Speakerphone: Full-duplex speakerphone levert levensecht, vol en kristalhelder geluid. Vier omnidirectionele
microfoons hebben een bereik van 6 m, uitbreidbaar naar 8,5 m met de optionele uitbreidingsmicrofoons
Knoppen: Dockbare afstandsbediening en knoppen op het apparaat voor pannen, kantelen, zoomen,
gesprek aannemen/beëindigen6, volume omhoog/omlaag, dempen, koppelen via Bluetooth®, bediening op
afstand4 en 5 cameravoorinstellingen met een lcd-display
Verbinding: USB plug-and-play, draadloze Bluetooth-technologie en NFC-technologie (Near Field
Communication), optionele GROUP DIN-verlengkabels5 maken de afstand tussen de hub en de
camera/speakerphone groter voor aangepaste, keurig opgeruimde vergaderruimte-installaties
Afmetingen en gewicht: Camera: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Speakerphone: 240 x 65 x 240 mm /1223 g;
Hub: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Afstandsbediening: 50 x 120 x 12 mm / 51 g
Resolutie: 4K Ultra HD, 1080p Full HD, of 720p HD-videogesprekken met 30fps met ondersteunde
clients4
Camera: Gezichtsveld van 120º, gemotoriseerd pannen/kantelen
Speakerphone: De drie dwarse, omnidirectionele beamforming-microfoons met geluids- en echoonderdrukking (plus een speciaal afgestemde speaker) zijn specifiek geoptimaliseerd voor kleine
vergaderruimtes. De microfoons zijn Microsoft® Cortana®-gecertificeerd voor het nauwkeurig herkennen
van spraakopdrachten met elk Windows® 10-systeem
Knoppen: Met de RF-afstandsbediening kunt u eenvoudig camerafuncties bedienen tijdens uw vergadering,
zoals pannen/kantelen/zoomen, volume omhoog/omlaag en dempen
Verbinding: USB plug-and-play, draadloze Bluetooth-technologie
Afmetingen en gewicht: Hoofdeenheid: 400 x 104 x 85 mm /1.04 kg;
Afstandsbediening: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM
CONNECT

Draagbaar alles-in-één ontwerp biedt
betaalbaar en professioneel videovergaderen
op vrijwel elke werkplek. Briljant ontworpen,
gemakkelijk mee te nemen en eenvoudig in
te stellen.
Onderdeelnummer: 960-001034

Resolutie: Full HD 1080p @ 30 fps4
Camera: Diagonaal gezichtsveld van 90°, digitaal pannen/kantelen en mechanisch kantelwiel
Speakerphone: Full-duplex-speakerphone met akoestische echo-onderdrukking en
ruisonderdrukkingstechnologie. Twee omnidirectionele microfoons met een diameterbereik van 3,7 m
Knoppen: Dockbare afstandsbediening met een bereik van 3 m voor functies van camera/
speakerphone
Verbinding: USB plug-and-play, draadloze Bluetooth-technologie en NFC-technologie (Near Field
Communication)
Afmetingen en gewicht: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Afstandsbediening: 41 x 128 x 9 mm / 35 g;
USB-kabel: 2 m

CONFERENCECAM
BCC950

De Logitech ConferenceCam BCC950 is een
alles-in-één oplossing voor videovergaderen
met HD-video en professionele audio
zodat in kleine groepjes kan worden
samengewerkt.
Onderdeelnummer: 960-000867

Resolutie: Full HD 1080p @ 30 fps4
Camera: Diagonaal gezichtsveld van 78°, 180° pannen/55° kantelen
Speakerphone: Twee ingebouwde stereomicrofoons met automatische ruisonderdrukking.
Diameterbereik tot 2,4 m/8'
Knoppen: Afstandsbediening en knoppen op het apparaat voor pannen, kantelen, zoomen, gesprek
aannemen/beëindigen6, volume omhoog/omlaag en dempen
Verbinding: USB-plug-and-play
Afmetingen en gewicht: 154 x 345 x 147 mm met verlengstuk; 568 g,
Afstandsbediening: 118 x 19 x 49 mm / 47 g

OPLOSSINGEN VOOR VIDEOSAMENWERKING

PTZ PRO 2 CAMERA

BESCHRIJVING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Premium HD PTZ-videocamera met USB
voor gebruik in vergaderruimten, onderwijs,
grootschalige evenementen en andere
professionele videowerkruimtes.

Resolutie: Full HD 1080p @ 30 fps4

Onderdeelnummer: 960-001186

Optica: 90° diagonaal, 260° pannen/130° kantelen, 10x-zoom zonder kwaliteitsverlies
Afstandsbedieningen: Pannen/kantelen/zoomen7, bediening op afstand4, cameravoorinstellingen
Verbinding: USB-plug-and-play
Afmetingen en gewicht: Camera: 146 x 131 x 130 mm / 580 g;
Afstandsbediening: 10 x 50 x 120 mm / 48 g
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OPLOSSINGEN VOOR AUDIOSAMENWERKING

WIRELESS HEADSET
H820e

BESCHRIJVING

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Professionele DECT-draadloze headset.
'In gesprek'-led, dempknop en demp-led op
microfoonarm.

Draagstijl: Verkrijgbaar in mono en stereo; gewatteerde en verstelbare hoofdband, gewatteerd(e)
oorstukje(s)

Onderdeelnummer Dual: 981-000517
Onderdeelnr. Mono: 981-000512

Bereik: Tot 100 m
Batterijlevensduur/Gesprekstijd: Tot 10 uur gesprekstijd via breedband. Oplaadstation inbegrepen
Audioknoppen: Beantwoorden/beëindigen op het oorstuk7, knoppen volume omhoog/omlaag, dempknop
en indicatorlampje op microfoonarm
Afmetingen en gewicht: 174 x 165 x 50 mm / Dual 128 g; Mono 88 g

USB HEADSET H650e

Biedt DSP-audio van bedrijfsklasse en
slimme extra's zoals een 'In gesprek'-led
om te voorkomen dat u tijdens een gesprek
wordt gestoord.

Draagstijl: Verkrijgbaar in mono en stereo; gewatteerde en verstelbare hoofdband, gewatteerd(e)
oorstukje(s)

Onderdeelnr. stereo: 981-000519
Onderdeelnr. Mono: 981-000514

Batterijlevensduur/Gesprekstijd: Onbeperkt (de verbinding via een USB-kabel levert onmiddellijk
vermogen)

Bereik: Kabel van 2,2 m

Audioknoppen: Snel bereikbare bediening op de draad voor gesprek aannemen/beëindigen7, volume
omhoog/omlaag en dempen
Afmetingen en gewicht: 174 x 165 x 50 mm / Stereo 120 g; Mono 93 g
USB HEADSET H570e

Kristalheldere, comfortabele en stijlvolle
communicatie van professionele kwaliteit
voor elk budget.
Onderdeelnr. stereo: 981-000575
Onderdeelnr. Mono: 981-000571

Draagstijl: Verkrijgbaar in mono en stereo; gewatteerde en verstelbare hoofdband, gewatteerd(e)
oorstukje(s)
Bereik: Kabel van 2,1 m
Batterijlevensduur/Gesprekstijd: Onbeperkt (de verbinding via een USB-kabel levert onmiddellijk
vermogen)
Audioknoppen: Snel bereikbare bediening op de draad voor gesprek aannemen/beëindigen7, volume
omhoog/omlaag en dempen
Afmetingen en gewicht: 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Mono 194 g

MOBILE SPEAKERPHONE
P710e

Tover elke werkplek om in een
instantvergaderruimte. Biedt DSP-audio op
professioneel niveau, draagbaarheid en
flexibiliteit voor een tweede scherm, en
omvat een geïntegreerde houder voor
mobiele apparaten.
Onderdeelnummer: 980-000742

Verbinding: USB plug-and-play, draadloze Bluetooth-technologie en NFC-technologie (Near Field
Communication)
Apparaathouder: Positioneert een mobiele telefoon of tablet in precies de juiste hoek voor
videogesprekken zonder schokkerig beeld
Batterijlevensduur/Gesprekstijd: Tot 15 uur
Audioknoppen: Aanraakbediening voor gesprek beantwoorden/beëindigen, volume omhoog/omlaag,
dempen
Afmetingen en gewicht: 120 x 120 x 40 mm / 275 g

Wilt u meer weten over onze producten
voor videosamenwerking en hoe u voor
een proefversie in aanmerking kunt
komen?
Ga naar www.logitech.com/VC
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1

Werkt met Skype® voor Bedrijven, Zoom, Vidyo® en andere
toepassingen met integratie; voor Skype voor Bedrijven
moet een invoegtoepassing worden gedownload.
(selecteer het relevante product en download het via
www.logitech.com/support/business-products).

2

Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste
versie.

3

Ga naar www.logitech.com/lcp voor een lijst met huidige
programmadeelnemers.

4

Ondersteunde videomodi variëren per toepassing.

5

Meer informatie over GROUP DIN-verlengkabels op:
www.logitech.com/accessories

6

Met Skype® voor Bedrijven, Skype, Cisco Jabber®, Vidyo® en
andere toepassingen met integratie.

7

Met Skype® voor Bedrijven en Skype via invoegtoepassing
(selecteer toepasselijke product en download op
www.logitech.com/support/business-products).
Werkt met Vidyo® en andere toepassingen met integratie

8

Wanneer ondersteund door Microsoft.®

9

Hiervoor moet u software downloaden.Ga naar
www.logitech.com/support /brio om te downloaden

Compatibiliteit: Compatibel met Mac, pc en alle
toonaangevende videovergaderingsplatforms. Gecertificeerd
voor Skype voor Bedrijven, Cisco-compatibel2 en
uitgebreide integratie met leden van het Logitechsamenwerkingsprogramma3

