KOBLE TIL ETHVERT ROM.
KOBLE TIL ALLE DELTAKERE.
Logitechs ConferenceCam-modeller leverer førsteklasses video og lyd så du kan jobbe med det
videokonferanseprogrammet du foretrekker. Fra møterom til private kontorer til konferanserom – nå kan alle
områder forvandles til videoaktiverte samarbeidsområder.

Kvalitet, enkelthet og rimelighet
Logitech ® ConferenceCams leverer
krystallklar lyd og sylskarp video til en
utrolig lav pris, så nå kan alle møterom
forvandles til et videosamarbeidsrom.
Fra møterom til middels store og store
konferanserom – Logitech gir deg
videomøter som er nesten like bra som å
være fysisk tilstede.

Våre ConferenceCams er i ferd med å
omdefinere begrepet teamsamarbeid
ved å åpne nye muligheter og fjerne
utdaterte grenser. De fungerer til
og med sammen med alle slags
videokonferanseprogrammer – inkludert
programmene du allerede bruker. Og med
enkel Plug and Play, retningsuavhengige
høyttalertelefoner i full dupleks og brede
synsfelter kan alle i rommet enkelt bli sett
og hørt.

Logitech ConferenceCams er utviklet
med tanke på profesjonelt samarbeid og
tilbyr viktige forretningssertifiseringer, en
prisbelønt design, avanserte funksjoner
og svært pålitelig ytelse. Konklusjon:
Logitech ConferenceCams er riktig valg for
bedrifter.

Porteføljen Logitech ConferenceCam

BCC950

CONNECT

Opp til 3 deltakere

Opp til 6 deltakere

Full HD 1080p @ 30 bps

Full HD 1080p @ 30 bps

UVC 1.1/SVC

UVC 1.5/SVC

78 grader diagonalt

90° diagonalt

180° panorering, 55° vipping

Digital panorering og vipping

1,2 digital zoom

4 x digital zoom

Retningsuavhengig høyttalertelefon med full dupleks

Retningsuavhengig høyttalertelefon med full dupleks

Akustisk ekkokansellering

•

•

Støyreduksjonsteknologi

•

•

Rekkevidde for lydopptak

1,8 m / 6 tommer i diameter

3,7 m / 12 tommer i diameter
(360° lyd)

Videokvalitet
H.264
Synsfelt
Panorer/vipp
Zoom i full HD
Høyttalertelefonfunksjoner

360-graders bredbåndlyd

Bluetooth - og NFC-teknologi

•
•

•

Mikrofoner (Tx)

1 retningsuavhengig mikrofon

2 retningsuavhengige mikrofoner

Høyttalere (Rx)

Mono

Mono

®

Trådløs skjermspeiling1

•

Utviklet for bærbarhet

•

Fjernkontroll

•

•

Fjernkontroll som kan dokkes

•

Kensington-sikkerhetsspor

•

Oppladbart batteri

•

Forventet batteritid/samtaletid
Kompatibilitet

Garanti
Artikkelnummer

Ikke aktuelt

Videosamtaler/skjermspeiling: opptil 3 timer
Høyttalertelefon: opptil 15 timer (med fulladet batteri)

Sertifisert for Skype® for Business,
Cisco®-kompatibelt2 og forbedret integrering med medlemmer
i Logitechs samarbeidsprogram3

Sertifisert for Skype for Business, ,
Cisco-kompatibelt2 og forbedret integrering med medlemmer
i Logitechs samarbeidsprogram.3

2 års begrenset maskinvaregaranti

2 års begrenset maskinvaregaranti

960-000867

960-001034

Porteføljen Logitech ConferenceCam

MEETUP

GROUP

Opp til 6 deltakere

Opp til 14 deltakere

Med utvidelsesmikrofon
Opp til 8 deltakere

Med utvidelsesmikrofoner
Opp til 20 deltakere

Videosamtaler i 4K ultra HD, 1080p full HD,
720p HD ved 30 fps4

Full HD 1080p @ 30 fps

UVC-kompatibelt for Plug-and-play

UVC 1.5/SVC

120° diagonalt

90° diagonalt

Motorisert 170° panorering/vipping

260° panorering, 130° vipping

5x HD zoom

10 x zoom uten tap

Retningsuavhengig høyttalertelefon med full dupleks

Retningsuavhengig høyttalertelefon med full dupleks

Akustisk ekkokansellering

•

•

Støyreduksjonsteknologi

•

•

Rekkevidde for lydopptak

2,4 m / 8 tommer i diameter
(4,2 m /14 tommer i diameter med valgfri
utvidelsesmikrofon)

6 m / 20 tommer i diameter
(8,5 m / 28 tommer i diameter med valgfrie
utvidelsesmikrofoner)

Videokvalitet
H.264
Synsfelt
Panorer/vipp
Zoom i full HD
Høyttalertelefonfunksjoner

360-graders bredbåndlyd

Bluetooth®- og NFC-teknologi
Mikrofoner (Tx)
Høyttalere (Rx)

HD-lyd
•

•

3 retningsuavhengige mikrofoner

4 retningsuavhengige mikrofoner

Spesialjustert høyttaler

Enkel

•

•

Trådløs skjermspeiling

1

Utviklet for bærbarhet
Fjernkontroll
Fjernkontroll som kan dokkes
Kensington-sikkerhetsspor

•
•

•

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Sertifisert for Skype for Business, Microsoft Cortana®- og
Cisco-kompatibelt2 og forbedret integrering med medlemmer i
Logitechs samarbeidsprogram3

Sertifisert for Skype for Business, Cisco-kompatibelt2
og forbedret integrering med medlemmer i Logitechs
samarbeidsprogram3

2 års begrenset maskinvaregaranti

2 års begrenset maskinvaregaranti

960-001102

960-001057

Oppladbart batteri
Forventet batteritid/samtaletid
Kompatibilitet

Garanti
Artikkelnummer

Videomøter har nettopp blitt
så mye bedre.
Hvis du vil vite mer om Logitechs videosamarbeidsløsninger,
går du til www.logitech.com/VC.

Vil du vite mer om våre
samarbeidsprodukter?
Gå til www.logitech.com/VC
Oppdatert september 2017

1

 ompatibelt med Android- og Windows 8.1-versjoner – du
K
finner en oversikt over systemkrav i spesifikasjonene. Enheter
kan henvise til «skjermspeiling» med forskjellige termer, for
eksempel «Strøm skjerm» og «Projiser skjermen min». Bekreft
skjermspeilingskompatibilitet med mobilenhetens produsent.

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

2

Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste
versjonen.

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte.

3

 å til www.logitech.com/lcp for å se en oppdatert liste over
G
programdeltakere.

4

 tøttede videomoduser varierer etter program. Krever en USB
S
3.0-kabel, ikke inkludert.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech påtar
seg ikke noe ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne
publikasjonen. All informasjon om produkt, prising og funksjoner
som står skrevet her, kan endres uten varsel.

