UTVIKLET FOR STORE
ROM OG ENDA STØRRE
IDÉER

Logitech GROUP
GROUP, det utrolig rimelige videokonferansesystemet for
middels til store konferanserom, kan gjøre alle møterom om til
videosamarbeidsrom.

Knivskarp video og en flott designet full dupleks høyttalertelefon, gir
en fremragende samarbeidsopplevelse.

Plug-and-play-tilkobling med USB gjør det utrolig enkelt å installere
og bruke GROUP. Den virker til og med i ditt eget velkjente datamiljø
og sammen med alle typer videokonferanseprogrammer.

Du bare kobler til den bærbare datamaskinen din og starter møtet, eller
bruker den moderne høyttalertelefonen med en Bluetooth®-aktivert
mobilenhet for å få lydsamtaler med profesjonell kvalitet.

Logitech GROUP

Romkonfigurasjon for GROUP

Videokonferanse opphøyd.
GROUP, vår videokonferanseløsning
for grupper på 14–20 personer, gir deg
høykvalitets HD-video og krystallklar
lyd, som gjør alle møterom til et
videosamarbeidsrom. Med avanserte
funksjoner som kansellering av akustisk
ekko, støyreduksjonsteknologi og intuitive
kontroller, er det nå enklere enn noen
gang å inkludere alle i samtalen.

For knivskarpe nærbilder, tilbyr GROUP-kameraet 10x
tapsfri zoom, slik at teamet ditt kan se alle detaljer
med enestående oppløsning og klarhet.

Romkonfigurasjon for GROUP + Utvidelsesmikrofoner

Videosamarbeid på en enkel måte.
plug-and-play-tilkobling med USB
gjør det enkelt å bruke GROUP. Bare
koble til en PC for å gjennomføre
virkelighetsnære møter i i ditt velkjente
datamiljø, for bruk sammen med
alle videokonferanseprogrammer.
Du kan også bruke den toppmoderne
høyttalertelefonenen med en Bluetooth®aktivert mobilenhet for å få lydsamtaler
med profesjonell kvalitet.

Vårt møterom. Din stil.
GROUP gir deg fleksibilitet til å tilpasse
konferanseromoppsettet med flere
monteringsmuligheter for kameraet.
Bruk det på bordet, eller monter det
på veggen med inkludert maskinvare.
Bunnen av kamera har standard
stativspor for enda mer allsidighet.
Konferansedeltakerne kan snakke tydelig
innenfor en diameter på 6 m/20 " rundt
basen, eller utvide rekkevidden til 8,5
m/28 " med valgfrie utvidelsesmikrofoner.

Logitech GROUP

VIDEO

LYD

1080p HD-video med 30 bilder per sekund
Bringer naturtro video i full HD til
konferansesamtaler, og gjør det mulig å se uttrykk,
ikke-verbale signaler og bevegelser klart og tydelig.
H.264 med Scalable Video Coding (SVC)
og UVC 1.5
Opprettholder PC-behandlingstid og batterikraft
ved å foreta videobehandlingen i kameraet, som
dynamisk justeres til tilgjengelig bitstrøm. Resultatet
er jevnere videostrøm i programmer som Microsoft®
Lync® 2013, Skype for Business og Windows® 8 og
Windows® 10.
90° synsfelt med mekanisk 260° panorering
og 130° vipping
En bred visningsvinkel og jevne kontroller for
panorering og vipping, forbedrer samarbeidet ved å
gjøre det enkelt å se alle som er i rommet.
10x tapsfri HD-zoom
Zoom inn på objekter og tavleinnhold med
enestående detaljer og klarhet.
Autofokus
Det presise objektivet fokuserer automatisk på
personer og objekter, slik at du får knivskarp
oppløsning, uansett hvor objektivet peker.
Ekstern kamerakontroll
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5 forhåndsinnstillinger for kamera
Kameraoppsett med plug-and-play

LOGITECH GROUP
GROUP
Dette utrolig rimelige videokonferansesystemet
for middels til store konferanserom, kan gjøre alle
møterom til videosamarbeidsrom.

Full dupleks høyttalertelefon
Hør og bli hørt med virkelighetstro lyd som er
skarp, klar og forståelig. I tillegg har den støpte
metallkonsollen avanserte lydfunksjoner og intuitive
kontroller.
Rommelig lyd
Deltakerne kan snakke innenfor en diameter på6
m/20" rundt høyttalertelefonen og høres så tydelig
av fjerndeltakerne at det virker som man sitter i
samme rom.
Stråleformende teknologi med fire
retningsuavhengige mikrofoner
Samtalene høres realistiske og naturlige ut, ved at
lydrefleksjon og distraherende lydprodukter (reverb)
minimeres.
Akustisk ekkokansellering
Avansert akustisk teknikk reduserer ekko, og gjør at
telefonsamtaler høres mer naturlige ut.
Støyreduksjonsteknologi
Støy i omgivelsene og andre distraherende lyder
dempes for å støtte komfortabel, naturlig samtale i
begge ender.
HD-lyd med høy båndbredde
Visuell statusindikator for samtaler
LCD-skjerm viser hvem som ringer samt annen
informasjon2
Oppsett av høyttalertelefon med plug-and-play

UTVIDELSESMIKROFONER
Valgfrie utvidelsesmikrofoner
Utvid samtaleområdet fra 6 m/20 " til 8,5 m/28
«, slik at de som sitter langt fra høyttalertelefonen
også høres like tydelig. Mikrofoner som selges parvis
gjenkjennes og konfigureres automatisk når du
plugger dem i høyttalertelefonen.

FORBINDELSE OG ANVENDELSE
Kompatibel med Mac® og PC
Bare koble til en PC eller Mac® for å gjennomføre
møter innenfor brukerens egne velkjente datamiljø.
Virker med de fleste UC- og
videokonferanseprogrammer
Brukere kan bruke det skrivebordsprogrammet de
ønsker for videokonferansen.
Sertifiseringer av profesjonell grad
Ledende bedriftssertifiseringer (optimalisert for
Microsoft® Lync® 2013, sertifisert for Skype for
Business, kompatibel med Cisco Jabber® og WebEx®4).
Tett integrering med de beste
skykommunikasjonsprogrammene
Forsterket integrering med medlemmer
av Logitech Collaboration-programmet
(LCP)5 sørger for en integrert opplevelse med
de fleste videokonferanseplattformer for
forretningssammenheng.
Bluetooth® trådløs teknologi og Near Field
Communication (NFC)-teknologi3
Koble høyttalertelefonen til en Bluetooth®-enhet
for samtaler med fantastisk lyd, eller par NFCaktiverte mobile enheter ved å sette dem nær
hverandre.
Flere kameramonteringsalternativer og
konfigurasjoner for enhetsoppsett
PTZ – panorering, vipping og zoom –
programvareapp

FJERNKONTROLL
Dokkbar fjernkontroll
Styr funksjoner som kamerapanorering, vipping og
zoom, volum opp/ned og svar/avslutt samtale6 på
grunnkonsollen eller med fjernkontrollen som du kan
dokke i konsollen når den ikke er i bruk.

Logitech GROUP
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
KAMERA

HØYTTALERTELEFON

HUB / LEDNING:

•	Jevn motorisert panorering, vipping og zoom,
kontrolleres fra fjernkontrollen eller konsollen

•	Full dupleks ytelse

•	Sentral hub som kan monteres på veggen, for
tilkobling til alle komponentene

•	260° panorering, 130° vipp
•	10x tapsfri HD-zoom

•	Akustisk ekkokansellering
•	Støyreduksjonsteknologi
•	Lyd med ultrabred frekvensrespons

•	Klebemiddelløsning for montering under bord
følger med

•	
Bluetooth®- og NFC-aktivert

•	To kabler for tilkobling mellom hub og kamera/
høyttalertelefon (Lengde: 5 m / 16 fot)

•	LCD som viser hvem som ringer, samt annen
informasjon

•	Én USB-kabel for tilkobling til PC/Mac®
(Lengde: 3 m / 9,8 fot)

•	Indikatorlamper for strømming med
høyttalertelefon, demping, venting og Bluetooth®

•	Vekselstrømadapter (Lengde: 3 m / 9,8 fot)
FESTE

•	Kensington-sikkerhetsspor

•	Berøringskontroller for å svare/legge på,
volum og demp, Bluetooth®, i tillegg til PTZforhåndsinnstilling og ekstern styring

•	Indikatorlampe for videooverføring

•	Kensington-sikkerhetsspor

•	Standard stativspor

Mikrofoner (Tx)

•	90-graders synsfelt
•	Full HD 1080p 30 bilder pr sekund
•	H.264 UVC 1.5 med Scalable Video Coding (SVC)
•	Autofokus
•	5 forhåndsinnstillinger for kamera
•	Ekstern styring (PTZ) av ConferenceCam-produkter

– Fire retningsuavhengige mikrofoner med en
rekkevidde på 6 meter (20 fot)

FJERNKONTROLL

– Frekvensområde: 100 Hz – 11 KHz

•	Dokkbar fjernkontroll

– Følsomhet: -28 dB +/-3 dB

•	Rekkevidde på 8,5 meter (28 fot)

– Forvrengning: <1 % ved 1 kHz ved 106 dB
Høyttalere (Rx)
– Frekvensområde: 120 Hz – 14 KHz
– Følsomhet: 83 dB SPL +/- 3 dB ved 1 W / 1 M
– Maksimalt utgangsnivå: 91 dB SPL
– Forvrengning: <5 % fra 200 Hz

PRODUKTSPESIFIKASJONER
Logitech GROUP
Part #: 960-001057
EAN: 5099206062528
Utvidelsesmikrofoner
Part #: 989-000171
UPC: 097855119551

SYSTEMKRAV
Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10
Mac® OS X 10.7 eller nyere
Google Chromebook versjon 29 eller nyere

Oppdatert september 2017

OVERHOLDELSE OG VERKTØY
•	USB 2.0-kompatibel
•	UVC-kompatibel video og lyd for bred
programkompatibilitet
•	Optimalisert for Microsoft® Lync®, Sertifisert for
Skype for Business, kompatibel med Cisco Jabber®
og WebEx®. Forsterket integrering med medlemmer
av Logitech Collaboration-programmet (LCP).
•	Nedlastbart diagnoseverktøy
•	Verktøy for oppgradering av fastvare på stedet
•	Nedlastbare plugin-er for støtte for avanserte
funksjoner i programmer

PRODUKTMÅL OG VEKT

I ESKEN

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

Fjernkontroll
50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5”
51 g / 2 unser

Høyttalertelefon
240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5”
1223 g / 43 unser

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

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

Veggfeste/bordstativ
210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90”
255 g / 8,99 unser

Kamera, høyttalertelefon, fjernkontroll, to 5 m / 16,4
fots ledninger for tilkobling mellom høyttalertelefon
og hub, og kamera og hub, en 3 m / 9,8 fot ledning
mellom hub og PC, borrelås for ledningsarrangement,
borrelås for å feste hub til bord, strømdrevet
hub, strømadapter med regionale plugger, feste,
hurtigstartveiledning, garantikort.
GARANTI
2 års begrenset maskinvaregaranti

Utvidelsesmikrofoner
83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83”
230 g / 8 unser

Merk: Kontakt leverandøren av programvaren for
systemkrav for full HD-støtte

Du bestiller ved å kontakte en forhandler
eller ved å bestille på nett på:
www.logitech.com/GROUP

•	Dobbel funksjonsfeste for veggmontering eller for
bordstativ

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

Med Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco
Jabber® og LCP-deltakere med full integrering
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Med Microsoft® Lync® 2010 og 2013, Skype for Business og
Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmer, inkludert
Vidyo, Zoom og Lifesize Cloud (se www.logitech.com/lcp for
nyeste informasjon)
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Med Microsoft® Lync® 2013, Skype™ og Cisco Jabber®
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Med NFC-aktiverte mobilenheter
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Se www.logitech.com/ciscocompatibility for nyeste versjon
Inkluderer Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.
Se www.logitech.com/lcp for komplett liste og nyeste
informasjon
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