EKSTRA BREDT SYNSFELT
FOR SMÅ ROM.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp er et ledende
ConferenceCam-kamera som er utviklet
for små konferanserom og møterom.
MeetUp kommer med et utrolig bredt
synsfelt på 120° for å garantere at
alle sitteplassene ved bordet blir med
i bildet. Logitechs objektiv med lav
forvrengning, UltraHD 4K-optikk og

tre forhåndsinnstillinger for kameraet
garanterer enestående videokvaliet og
forbedrer samarbeid ansikt-til-ansikt.
MeetUps integrerte lydfunksjon er
optimalisert for akustikken i møterom
og gir en fantastisk lydopplevelse. Tre
horisontale stråledannende mikrofoner og
en spesialjustert høyttaler garanterer at

møtene har like god lyd som video.
Med en kompakt alt-i-ett-utførelse som
minimerer kabelrot, er MeetUp klart for
Plug and Play og fungerer rett ut av esken
med enhver videokonferanseprogramvare
og skytjeneste – selv de du allerede bruker.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Utvidelsesmikrofon

Fjernkontroll

FUNKSJONER OG FORDELER
Ekstra bredt 120° synsfelt
Alle i rommet blir med i synsfeltet, selv de som er nær
kameraet eller sitter langs veggene i rommet.

Alt-i-ett-design
Den kompakte alt-i-ett-utførelsen tar mindre plass
og reduserer kabelrot.

Ultra HD 4K bildesensor
Kameraet støtter flere oppløsinger, inkludert 4K (Ultra
HD)1, 1080p (Full HD) og 720p (HD), så det kan støtte
kvaliteten på programmet og skjermen din best
mulig.

5x HD zoom
Zoom inn på objekter og tavleinnhold med
enestående detaljer og klarhet.

Syskarp optikk
Logitechs avanserte objektivteknologi leverer
forbløffende videokvalitet med super oppløsning,
hastighet, flyt, fargebalanse og detalj.
Spesialjustert høyttaler med 3 mikrofoner
Tre stråledannende, rundtstrålende mikrofoner med
støyreduksjon og ekkokansellering på bredsiden, pluss
en spesialjusert høyttaler, er spesielt optimalisert for
små konferanserom.
Motorisert panorering/vipping
Utvid synsfeltet enda mer, opptil 170°, så du kan
panorere til tavlen eller vise andre detaljer.

3 forhåndsinnstillinger for kamera
Velg opptil tre forhåndsinnstilte plasseringer for
kameravisning og gå tilbake til den plasseringen du
vil, ved å trykke på en knapp på fjernkontrollen.
Trådløs Bluetooth®-teknologi
Koble til en Bluetooth-enhet og opplev enestående
lydsamtaler.
Utvidelsesmikrofon
Med den valgfrie utvidelsesmikrofonen kan du øke
lydrekkevidden fra 2,4 meter til 3,7 meter.

I ESKEN

Fjernkontroll

Brakett og annet utstyr for veggmontering

PRODUKTMÅL OG VEKT

SERTIFISERINGER
Fjernkontroll
83 x 10 x 83 mm
72 g

Designet for å fungere med det innebygde
operativsystemet USB-videoklassedriver

Innstillinger for kamerabilde

Strømadapter

Tv-feste for MeetUp
Artikkelnummer: 989-001498

Kamera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Fungerer med de fleste
videokonferanseprogrammer
Det er til og med kompatibelt med alle typer
videokonferanseprogrammer – inkludert de du
allerede bruker.

Valgfri app for kamerainnstillinger gir:

5 m USB-kabel

Utvidelsesmikrofon for Meetup
Artikkelnummer: 989-000405
EAN-kode: 097855131171

Kensington®-sikkerhetsspor
Et Kensington-sikkerhetsspor sikrer utstyret med en
tyverisikring.

PROGRAMVARE TIL NEDLASTING

MeetUp-enhet med kamera og høyttaler

EKSTRA TILBEHØR

Enkel USB-tilkopling
Kan lett kobles til PC, Mac® og Chrome™-enheter
uten ekstra nødvendig programvare.

Flere monteringsalternativer
Frihet til å montere MeetUp hvor det fungerer best,
enten det er på skrivebordet, veggen eller skjermen,
så du får en optimal møteromopplevelse.

PRODUKTSPESIFIKASJONER
MeetUp
Del nr.: 960-001102
EAN-kode: 5099206072060

RF-fjernkontroll
Enkel betjening av kameraets funksjoner for
panorering, vipping og zooming under møter, du
trenger ikke engang god sikt.

Sertifisert for Skype for Business, Cisco Jabber™kompatibelt2 og sertifisert for Windows, Mac og
Microsoft Cortana
®

Panorering, vipping og zoom
Du kan laste ned appen fra:
www.logitech.com/support/MeetUp

SYSTEMKRAV
Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10
Mac OS X® 10.10 eller høyere
Google Chromebook™ versjon 29.0.1547.70,
Plattform 4319.79.0 med:
2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-prosessor

KOMPATIBILITET

GARANTI

2 GB RAM eller mer

UVC/plug-and-play-kompatibel

2 års begrenset maskinvaregaranti

USB 2.0-port (USB 3.0 kerves for 4K-video)

Les mer på:
www.logitech.com/MeetUp
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har
spørsmål, kan du kontakte en forhandler
etter eget valg.
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Krever en USB 3.0-kabel, ikke inkludert.
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 e www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste
S
versjonen
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