VIDEOKONFERANSER
FOR SMÅ GRUPPERER
NÅ TILGJENGELIG —
OVERALT.

Logitech ConferenceCam BCC950
I dag er 3 av 4 videokonferanser mellom flere enn to personer.1
Og innen 2015 vil 66 millioner brukere ha utstyr som er klargjort
for video. 2 Små grupper trenger et bedre alternativ enn å skvise
seg sammen rundt webkameraet på pc-en eller trygle om tid på
overbookede møterom.
Logitech ConferenceCam kombinerer HD-video og førsteklasses
lyd i en enkel og utrolig rimelig innpakning. Små grupper kan
dermed ha egne videokonferanser hvor som helst på kontoret. Nå
kan du slippe møtene løs.

Hva er som gjør ConferenceCam unikt?
Den første alt-i-ett-enheten for video- og lydkonferanser som
har blitt utviklet med tanke på små grupper.
Proff HD-video gjør at alle i gruppen blir sett.
Førsteklasses lyd sikrer at alle i gruppen blir hørt.
Fjernkontroll og knapper på enheten gir full kontroll over
samtalen i hele rommet.

Logitech ConferenceCam BCC950
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PRODUKTOPPLYSNINGER

PRESENTERES I SAMARBEID MED

LYDSPESIFIKASJONER

• Usb-2 eller strømadapter

• Kulemikrofon
• Mikrofonradius på 2,5 m
• Mikrofonbåndbredde: 200 Hz–8 kHz

VIDEOSPESIFIKASJONER

• Båndbredde: 220 Hz–20 kHz

• 1080p

• Maks effektnivå: 80 dB SPL ved 0,3 meter

Del #: 960-000867
154,2 x 146,9 x 344,7 mm
568 g
SYSTEMKRAV
Windows® 7 eller Windows® 8
Mac OS® X 10.6 og nyere
I ESKEN

• 30 bilder per sekund
• 78-graders synsvinkel

• ConferenceCam
• Fjernkontroll

• H.264

• Brukerdokumentasjon

• Panorer, vipp og zoom

• Strømadapter

GARANTI
Ettersom de aller fleste UC- og nettkonferanseprogrammer er U
 VC-kompatible, fungerer video- og lydprodukter
fra Logitech i alle programmer uten behov for ekstra programvare.

• 2 års begrenset maskinvaregaranti

FUNKSJONER I SØKELYSET
Alt-i-ett-utforming som kombinerer HD-video med
kvalitetslyd
Videokonferanser for bedrifter.

Innebygd UVC H.264-teknologi og kompatibelt med
både pc-er og Mac
Sikrer enkel installasjon på tvers av mange
videokonferanseplattformer.

Innebygd høyttalertelefon med hel dupleks og
støyisolerende mikrofon
Alle møtedeltakerne hører og blir hørt, opptil 2,5 m unna
enheten.

Kvalitetssensor og Logitech RightLight™ 2-teknologi
Forbedrer den visuelle kvaliteten ved dårlige lysforhold
og motlys.

Retningsuavhengig mikrofon og ekkokansellering
Gir følelsen av å være ansikt til ansikt med
møtedeltakerne.

Autofokus
Dokumenter og visuelle hjelpemidler kan deles i nærbilde
under samtaler.

Fjernkontroll og alternativer for knappekontroll på
enheten
Du kan raskt panorere, vippe og zoome, justere
volumet, dempe mikrofonen og svare / legge på under
telefonsamtaler.

78-graders synsfelt og 180-graders panorering i
videoen
Gjør ConferenceCam til et ypperlig valg for små
gruppemøter.

1080p HD med opptil 30 bilder i per sekund
Video i bedriftskvalitet.

Høydeforlenger for kamera
Plasserer kameraets fokuspunkt i øyenhøyde, som sikrer
en flatterende vinkel.

Bred programkompatibilitet
Optimalisert for Microsoft® Lync™ og Skype™, og
fungerer med de fleste andre populære UC-plattformer.

Les mer på:
www.logitech.com
Hvis du ønsker å bestille eller har andre
spørsmål, kan du kontakte forhandleren du
bruker.
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