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PRZEGLĄD

OFERTA PRODUKTÓW FIRMY
LOGITECH DO OBSŁUGI
WSPÓŁPRACY WIDEO

ULEPSZONA WSPÓŁPRACA
Dobre spotkanie to coś więcej niż doskonała
prezentacja. Chodzi o kontakt z osobami, z którymi
uczestniczysz w konferencji.

Firma Logitech patrzy w przyszłość i ciągle
rozwija swoje produkty, łącząc w nich postęp
technologiczny z budową spełniającą oczekiwania
klientów.

Firma Logitech® zmienia sposób współpracy
zespołów poprzez otwieranie nowych możliwości i
eliminację starych ograniczeń dzięki innowacyjnym,
świetnie skonstruowanym rozwiązaniom do
współpracy wideo dostępnym w przystępnych
cenach, z możliwością dostosowania do każdego
kształtu lub rozmiaru pomieszczenia.

Proaktywne technologie Logitech RightSense™
umożliwiają prowadzenie rozmów wideo niemal bez
zakłóceń, dzięki czemu każdego uczestnika można
dobrze widzieć i słyszeć3. Sterowanie kamerą
Logitech RightSight™ umożliwia kadrowanie
uczestników, optymalizacja technologii RightLight™
zapewnia bardziej naturalny wygląd twarzy, a
funkcja równoważenia głosu i tłumienia szumów
Logitech RightSound™ sprawia, że spotkania
wideo automatycznie stają się lepsze.

Kamery Logitech ConferenceCam zapewniają ostry
jak brzytwa obraz i krystalicznie czysty dźwięk,
co zmienia każde miejsce spotkań w obszar
współpracy wideo. Kamery internetowe firmy
Logitech usprawniają współpracę na komputerach
dzięki obrazowi HD o wysokiej jakości, podczas gdy
zestawy słuchawkowe USB zapewniają wyraźny i
czysty dźwięk.

Dzięki technologii firmy Logitech spotkania wideo
odbywają się w łatwy i płynny sposób niezależnie
od miejsca i sposobu współpracy.
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WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

ŚREDNIE I DUŻE SALE
KONFERENCYJNE
Aby w pełni wykorzystać możliwości średnich i dużych sal konferencyjnych, potrzebujesz rozwiązania
do wideokonferencji dostosowanego do Twojej przestrzeni. Te sale konferencyjne to miejsca, w których
podejmuje się decyzje o znaczeniu krytycznym, przedstawia ważne prezentacje i buduje globalne
relacje. Firma Logitech oferuje modułowe rozwiązania, które można skonfigurować tak, aby pasowały
do kształtu i układu pomieszczenia. Technologie Logitech RightSense ułatwiają i automatyzują
spotkania, zapewniając widoczność i słyszalność wszystkich osób w pomieszczeniu.
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ŚREDNIE I DUŻE SALE KONFERENCYJNE / RALLY
Logitech Rally dzięki systemowi obrazowania Ultra-HD gwarantuje
niezwykle ostry obraz, zaskakujące kolory i niesłychaną dokładność
optyczną w rozdzielczości do 4K. Modułowy dźwięk Rally oznacza
możliwość ustawienia głośników i paneli mikrofonowych w dowolnym
miejscu, zapewniając obejmowanie większej liczby uczestników.
•
•

•

Obraz Ultra-HD z optyką 4K7
Technologie RightSense z automatycznym sterowaniem kamerą9 oraz
optymalizacją oświetlenia i dźwięku
Do kamery Rally dołączone są jeden
głośnik przedni i jeden panel mikrofonowy

•

•

•

Rally

Do kamery Rally Plus dołączone są
dwa głośniki przednie i dwa panele
mikrofonowe
Możliwość wdrożenia maksymalnie
siedmiu paneli mikrofonowych w
celu zwiększenia zasięgu dźwięku
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

Rally Plus

Rally Plus

OPCJONALNE PANELE MIKROFONOWE
1 OPCJONALNY MIKROFON = 6 DODATKOWYCH MIEJSC

DO 10 MIEJSC

DO 16 MIEJSC

DO 46 MIEJSC

AKCESORIA DO KAMER RALLY I RALLY PLUS
ZESTAW MONTAŻOWY RALLY
Zalecana opcja montażu dla kamery
Logitech Rally.
Nr katalogowy: 939-001644

PANEL MIKROFONOWY RALLY
Umożliwia wykorzystanie do siedmiu paneli.
Każdy dodatkowy mikrofon zwiększa zasięg
obejmowania nawet o sześć miejsc.
Nr katalogowy: 989-000430

KONCENTRATOR PANELI
MIKROFONOWYCH RALLY

GŁOŚNIK RALLY
Dodaj drugi głośnik do większych
pomieszczeń (dołączony do kamery
Rally Plus).
Nr katalogowy: 960-001230

Umożliwia elastyczne ustawienie mikrofonu w systemach wykorzystujących kamery
Logitech Rally i Rally Plus.
Nr katalogowy: 939-001647

Rally
Rally Plus
Nr katalogowy: 960-001218 960-001224 (UE / Rosja)
Nr katalogowy: 960-001237 960-001242 (Wielka Brytania /
			ZEA)
Nr katalogowy: 960-001239 960-001304 (Szwajcaria)
Nr katalogowy: 960-001240 960-001305 (RPA)

UCHWYT PANELU
MIKROFONOWEGO RALLY
Umożliwia bezproblemową instalację paneli
mikrofonowych Rally na stole i posiada
funkcję regulacji długości kabla.
Nr katalogowy: 952-000002
5

ŚREDNIE I DUŻE SALE KONFERENCYJNE
LOGITECH GROUP

NFC

DO 14 MIEJSC

System do wideokonferencji z obrazem w jakości HD,
10-krotnym powiększeniem i zestawem głośnomówiącym
do użycia na biurku w przystępnej cenie.
Nr katalogowy: 960-001057
•
•
•
•
•

HD 1080p/30 z 10-krotnym powiększeniem bezstratnym7
Przesuwanie i pochylanie z użyciem silnika
Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z technologią
formowania wiązki
Technologia usuwania echa akustycznego i redukcji
szumów
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

AKCESORIA DLA KAMERY LOGITECH GROUP
MIKROFONY ROZSZERZAJĄCE
DO KAMERY GROUP

PRZEDŁUŻACZ DO KAMERY
GROUP

Kabel o długości 10 lub 15 m do montażu w
większych pomieszczeniach
Nr katalogowy: 939-001487 (10 m)
Nr katalogowy: 939-001490 (15 m)

W zestawie dwa wielokierunkowe mikrofony.
Zwiększa zasięg dźwięku kamery GROUP do 20 miejsc.
Nr katalogowy: 989-000171

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

LOGITECH CONNECT

KONFERENCJE
MAŁYCH ZESPOŁÓW

Przenośna kamera ConferenceCam z
zestawem głośnomówiącym Bluetooth® do ciasnych pomieszczeń, biur
domowych i pracy w podróży.
Nr katalogowy: 960-001034
•

•
•

Doskonały obraz i dźwięk z niewielkiego urządzenia zajmującego
zaledwie 7,5 cm (3 cale)
Mobilność bez potrzeby podłączania
dzięki akumulatorowi
Obsługa znanych aplikacji do
wideokonferencji5
NFC

DO 6 MIEJSC

LOGITECH BCC950

W przypadku konferencji małych zespołów oraz
zwykłych spotkań warto wybrać wielofunkcyjne
urządzenia idealne do wideokonferencji i jednocześnie dostępne w przystępnej cenie. Urządzenia klasy podstawowej firmy Logitech umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości Full
HD i profesjonalne przesyłanie dźwięku, nawet w
podróży. Wybierz przenośność, doskonałą jakość
i gwarantowaną łatwość obsługi, aby zapewnić
maksymalną elastyczność w prywatnych biurach
i małych grupach.

Biurkowe rozwiązanie do obsługi wideokonferencji do niewielkich pokojów
biurowych, biur domowych
i praktycznie dowolnych przestrzeni o
sporym stopniu prywatności.
Nr katalogowy: 960-000867
•

•
•

Konstrukcja typu wszystko w jednym
jest łatwa w obsłudze i zajmuje
niewiele miejsca
Wyraźny dźwięk i obraz w rozdzielczości HD oraz przystępna cena
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

DO 4 MIEJSC
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WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

CIASNE POMIESZCZENIA
Według danych z ankiety Wainhouse Research4
uczestnicy konferencji wideo przebywają w
ciasnych pomieszczeniach przez 40% czasu, czyli
częściej niż w innych miejscach. Te pomieszczenia
wiążą się jednak z wyjątkowymi wymaganiami,
które trzeba spełnić, aby konferencja się powiodła.
Są to np. obiektyw szerokokątny z możliwością
przesuwania i pochylania, aby mieć pewność, że
każda osoba w pomieszczeniu jest widoczna, a
także wbudowany system audio zapewniający
oszczędność miejsca. Rozwiązania firmy Logitech
do ciasnych pomieszczeń są zoptymalizowane pod
kątem tych kryteriów, dzięki czemu Twoja firma
może w pełni wykorzystać te małe przestrzenie.
Ponadto kamery Logitech ConferenceCam są
zgodne ze znanymi aplikacjami 5, co ułatwia
współpracę.

LOGITECH MEETUP

DO 6 MIEJSC

Wielofunkcyjna kamera ConferenceCam z polem widzenia
120° po przekątnej6, optyką 4K7 i zintegrowanym dźwiękiem.
Idealna do ciasnych pomieszczeń.
Nr katalogowy: 960-001102
•
•
•

Zobacz wszystkich, łącznie z osobami blisko kamery
Niewielka konstrukcja minimalizuje okablowanie
i związany z nim bałagan
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

AKCESORIA DO KAMERY MEETUP
UCHWYT DO MONTAŻU KAMERY
MEETUP NA TELEWIZORZE

MIKROFON ROZSZERZAJĄCY DO
KAMERY MEETUP

Opcjonalny element do montażu kamery
MeetUp ConferenceCam.
Nr katalogowy elementu do montażu na
telewizorze: 939-001498
Nr katalogowy elementu XL do montażu
na telewizorze: 939-001656

Dodatkowy mikrofon zapewnia
elastyczność zastosowania w ciasnym
pomieszczeniu. Zwiększa zasięg dźwięku
do 8 miejsc.
Nr katalogowy: 989-000405
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WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

POMIESZCZENIA
WIELOZADANIOWE
W pomieszczeniach wielozadaniowych wymagana
jest uniwersalna kamera, która dostosowuje
się do różnych zastosowań zarówno w salach
lekcyjnych, jak i szkoleniowych czy audytoriach.
Kamery Logitech PTZ doskonale sprawdzają
się w większych przestrzeniach z większą liczbą
uczestników. Mogą przechwytywać wszystkie
detale, jednocześnie zapewniając możliwość
skupienia się na szczegółach, takich jak prezenter,
paneliści, tablice lub indywidualni uczestnicy.

KAMERA LOGITECH RALLY

KAMERA LOGITECH PTZ PRO 2
CAMERA
PONAD
20 MIEJSC

PONAD
20 MIEJSC

Kamera PTZ klasy premium z systemem obrazowania
Ultra-HD i automatycznym sterowaniem kamerą zapewniającym jakość obrazu na poziomie sal konferencyjnych.
Nr katalogowy: 960-001227
•

•
•
•
•

Kamera wideo HD z usprawnionym przesuwaniem,
pochylaniem i powiększaniem.
Nr katalogowy: 960-001186
•
•
•
•

Automatyczne kadrowanie RightSight i technologia
RightLight z automatycznym balansem oświetlenia oraz
optymalizacją kolorów3
Optyka 4K z 15-krotnym powiększeniem HD6
Pole widzenia 90° po przekątnej8
Przesuwanie, pochylanie i powiększanie z użyciem silnika
Obsługa Twoich aplikacji do wideokonferencji5
9

8

HD 1080p30 z 10-krotnym powiększeniem bezstratnym7
Pole widzenia 90° po przekątnej10
Przesuwanie, pochylanie i powiększanie z użyciem silnika
Obsługa Twoich aplikacji do wideokonferencji5

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA

ROZWIĄZANIA DO SAL
KONFERENCYJNYCH
Rozwiązania do sal konferencyjnych ułatwiają współpracę wideo w każdej firmie — od ciasnych
pomieszczeń po duże sale. Uczestnicy mogą wejść do sali i jednym dotknięciem rozpocząć spotkanie.
Oznacza to mniej szkoleń, mniej zgłaszanych problemów i lepsze konferencje wideo w całym miejscu
pracy. Rozwiązania firmy Logitech do sal konferencyjnych zapewniają możliwość spójnej współpracy
i specjalistyczną konfigurację umożliwiającą szybkie wdrożenie oraz samoobsługowe połączenia z
dowolnymi usługami w chmurze do wideokonferencji. Rozwiązania Logitech do sal konferencyjnych
ułatwiają organizowanie i dołączanie do spotkań.
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ROZWIĄZANIA DO SAL KONFERENCYJNYCH
LOGITECH TAP
Kontroler dotykowy USB do wideokonferencji.
Nr katalogowy: 939-001796
•
•
•
•

Duży ekran dotykowy 10,1 cala
Cicha obudowa bez wentylatora z funkcją
przytrzymywania kabla
Opcje montażu w pomieszczeniach o dowolnym rozmiarze
W sprzedaży w ramach wstępnie skonfigurowanych
pakietów rozwiązań do sal konferencyjnych

AKCESORIA DO EKRANU DOTYKOWEGO TAP
UCHWYT STOŁOWY

UCHWYT Z PODWYŻSZENIEM

Uchwyt do montażu na stole
przeznaczony do stołów z przelotkami.
Nr katalogowy: 939-001811

Uchwyt stołowy podnosi ekran Tap, aby
zapewnić lepszą widoczność w całym
pomieszczeniu.
Nr katalogowy: 939-001814

UCHWYT ŚCIENNY

UCHWYT DO KOMPUTERA PC

Zaprojektowany do pracy na stojąco
i w celu zaoszczędzenia miejsca na stole.
Nr katalogowy: 939-001817

Zabezpiecza komputer w małej obudowie
i kable za wyświetlaczem lub pod stołem.
Nr katalogowy: 939-001825

KABEL USB LOGITECH STRONG
Kabel z możliwością poprowadzenia w ścianie łączy
ekran Tap z komputerem PC.
Nr katalogowy kabla 10 m: 939-001799
(w zestawie z ekranem Tap)
Nr katalogowy kabla 25 m: 939-001802

ROZWIĄZANIA DO SAL KONFERENCYJNYCH Z EKRANEM DOTYKOWYM TAP
Rozwiązania do małych, średnich i dużych pomieszczeń są dostępne dla urządzeń obsługujących technologię Google Hangouts
Meet™, Microsoft® Teams Rooms i Zoom Rooms z ekranem Logitech Tap. Rozwiązania do sal konferencyjnych z ekranem Logitech
Tap zawierają wszystkie niezbędne elementy: kontroler dotykowy Logitech Tap, komputer w małej obudowie, oprogramowanie do
wideokonferencji zoptymalizowane pod kątem pomieszczenia od partnera firmy Logitech, a także kamerę konferencyjną firmy
Logitech.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pośrednikiem.

MEETUP

RALLY
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RALLY PLUS

ROZWIĄZANIA DO SAL KONFERENCYJNYCH
KONSOLA STEROWANIA OBRAZEM I DŹWIĘKIEM LOGITECH SMARTDOCK
Konsola sterowania obrazem i dźwiękiem do obsługi
technologii Microsoft Teams Rooms dzięki funkcji
dołączania jednym dotknięciem, usprawnieniu współpracy
wideo i udostępnianiu pulpitu.
Numer katalogowy: 960-001111
•
•

•

Bezpieczne blokowanie tabletu Microsoft Surface® Pro
Dodatkowe opcje połączeń bez gąszczu kabli, takie jak
HDMI dla dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 1080p, trzy
porty USB, złącze Gigabit Ethernet i gniazdo słuchawkowe
Upraszcza udostępnianie treści dzięki wejściu HDMI
1080p30 i nagrywaniu

AKCESORIA DO KONSOLI SMARTDOCK
SMARTDOCK FLEX*
Zalecany zestaw rozszerzający, który
konsoliduje sygnał AV, USB i zasilanie
do jednego kabla CAT6, a także dodaje
przejściówkę AV ułatwiającą gościom
dostęp do wyświetlacza, kamery i zestawu
głośnomówiącego w pomieszczeniu.
Nr katalogowy: 960-001213

EKSTENDER SMARTDOCK EXTENDER
BOX
Podstawowy zestaw rozszerzający, który
konsoliduje kable poprowadzone przez
pomieszczenie do specjalnego kabla typu
5 w 1 (średnica 14 mm, brak możliwości
przeprowadzenia przez zwykły kanał).
Nr katalogowy: 960-001118

•

•

•

Instalacja urządzenia SmartDock na
odległość do 15 m (50 stóp)
od sprzętu audio-wideo w
pomieszczeniu
Dodaje wejście HDMI do
przewodowego udostępniania treści*
Zdecydowanie zalecane w celu
uproszczenia konfiguracji

•

Kabel o długości 5 m (16 stóp)
jest wystarczający w przypadku
mniejszych pomieszczeń
Dodaje wejście HDMI do
przewodowego udostępniania treści

LOGITECH SCREEN SHARE
Natychmiastowe i łatwe udostępnianie treści dowolnemu
komputerowi w sali konferencyjnej przez podłączenie
laptopa lub tabletu za pośrednictwem złącza HDMI.
Nr katalogowy: 939-001553
•
•
•
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Przewodowe udostępnianie zawartości do komputerów
w sali konferencyjnej
Udostępnianie z dowolnego urządzenia z sygnałem
wyjściowym zgodnym ze standardem HDMI
Współpraca z praktycznie dowolną usługą do obsługi
spotkań lub webinariów5

WSPÓŁPRACA INDYWIDUALNA

ROZWIĄZANIA KOMPUTEROWE
Nawiązywanie połączeń wideo w przestrzeni osobistej wymaga unikania zakłóceń i kontroli nad tym,
co mogą zobaczyć widzowie. Rozwiązania firmy Logitech do współpracy indywidualnej pozwalają
przekształcić dowolny komputer w przestrzeń do natychmiastowej współpracy. Dzięki kamerze
internetowej USB HD typu „plug-and-play” i/lub zestawowi słuchawkowemu albo mobilnemu
zestawowi głośnomówiącemu możesz łatwo współpracować twarzą w twarz z innymi. Kamery
internetowe klasy premium są wyposażone w technologię RightLight, która optymalizuje obrazy,
zapewniając bardziej naturalne oświetlenie i kolory. Wszystkie rozwiązania audio zapewniają
krystalicznie czysty dźwięk i technologię niwelacji szumów, dzięki czemu ty możesz słyszeć innych, a
inni ciebie — zarówno w przestrzeni otwartej, jak i w biurze prywatnym.
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ROZWIĄZANIA KOMPUTEROWE
LOGITECH BRIO
Kamera internetowa Ultra HD do wideokonferencji, transmisji strumieniowych i
nagrywania.
Nr katalogowy: 960-001106
•
•
•
•

Niesamowita jakość obrazu w rozdzielczości do 4K
Wyglądaj świetnie w każdym oświetleniu dzięki technologii RightLight 3 i HDR
Większe bezpieczeństwo z funkcją Windows Hello™ i logowaniem za pomocą twarzy
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

KAMERA INTERNETOWA LOGITECH C930e WEBCAM
Kamera internetowa dla biznesu z szerokim polem widzenia i powiększaniem cyfrowym HD.
Nr katalogowy: 960-000972
•
•
•
•

Jakość HD 1080p, idealna do wideokonferencji
Doskonała skuteczność przy słabym oświetleniu dzięki technologii RightLight 2
Szklany obiektyw klasy premium
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

KAMERA INTERNETOWA LOGITECH C925e WEBCAM
Przystępna cenowo kamera internetowa HD 1080p z wbudowaną osłoną wizjera.
Nr katalogowy: 960-001076
•
•
•
•

Zaprojektowana do obsługi wideokonferencji na biurkach
Technologia RightLight 2 zapewnia wyraźny obraz przy typowym oświetleniu biurowym
Przesuwana, zintegrowana osłona wizjera gwarantuje prywatność
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

KAMERA INTERNETOWA LOGITECH B525 HD WEBCAM
Idealna dla mobilnych specjalistów dzięki niewielkiej, składanej konstrukcji z możliwością
obrotu o 360°.
Nr katalogowy: 960-000842
•
•
•
•

Jakość HD 1080p w niewielkiej obudowie
Wygodne składanie, aby zabrać w dowolne miejsce
Obrót w zakresie 360° w celu skierowania w dowolną stronę
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

MOBILNY ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY
LOGITECH MOBILE SPEAKERPHONE P710e
Rozmowy i dźwięk bez użycia rąk dzięki technologii niwelacji szumów do telefonu lub
tabletu. Sparuj nawet osiem urządzeń Bluetooth lub połącz się przy użyciu funkcji NFC,
po prostu dotykając urządzeniem zestaw głośnomówiący P710e.
Nr katalogowy: 980-000742
•
•
•

Współpraca z praktycznie dowolnym komputerem lub urządzeniem mobilnym
Praca bezprzewodowa — wytrzymuje nawet 15 godzin rozmów
Zintegrowana podstawka do smartfonów i tabletów
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ROZWIĄZANIA KOMPUTEROWE
LOGITECH ZONE WIRELESS
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zaprojektowany z myślą o zwiększeniu
koncentracji i produktywności w hałaśliwych miejscach pracy. Połączenie przez
klucz sprzętowy USB-A i technologię Bluetooth.
NR KATALOGOWY: 981-000798

LOGITECH ZONE WIRELESS PLUS
Podłącz zestaw Zone Wireless Plus do zestawu Wireless Desktop firmy Logitech za
pomocą jednego klucza sprzętowego USB Unifying™.
Nr katalogowy: 981-000806
•
•
•
•

Idealny do słuchania muzyki i rozmawiania
Proste elementy sterujące. Łatwa obsługa.
Komfort przez cały dzień
Podłączanie wielu urządzeń

BEZPRZEWODOWY ZESTAW SŁUCHAWKOWY
LOGITECH WIRELESS HEADSET H820e
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy zwiększający mobilność. Miły
w dotyku wyściełany pałąk i miękkie wymienne nakładki słuchawek.
Nr katalogowy: 981-000517 (podwójny), 981-000512 (pojedynczy)
•
•
•
•

Zasięg do 100 m (300 stóp)
Do 10 godzin rozmów
Technologia redukcji szumów
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

ZESTAW SŁUCHAWKOWY
LOGITECH USB HEADSET H650e
Przewodowy zestaw słuchawkowy z czystym dźwiękiem, funkcją niwelacji echa
akustycznego i niwelującym szumy mikrofonem z wysięgnikiem.
Nr katalogowy: 981-000519 (podwójny), 981-000514 (pojedynczy)
•
•
•
•

Dotykowe, intuicyjne elementy sterujące
Dźwięk klasy korporacyjnej
Zaprojektowany i certyfikowany dla firm
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5

ZESTAW SŁUCHAWKOWY
LOGITECH USB HEADSET H570e
Łatwy w użyciu przewodowy zestaw słuchawkowy zapewniający wygodę
i produktywność przez cały dzień.
Nr katalogowy: 981-000575 (podwójny), 981-000571 (pojedynczy)
•
•
•
•

Wytrzymały i lekki, aby zapewnić wygodę przy długim użytkowaniu
Łatwe do znalezienia elementy sterujące na kablu
Wyraźny dźwięk za świetną cenę
Obsługa znanych aplikacji do wideokonferencji5
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WIDEOKONFERENCJE
WŁAŚNIE STAŁY SIĘ
ZNACZNIE LEPSZE
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O
ROZWIĄZANIACH DO WSPÓŁPRACY
FIRMY LOGITECH.
Odwiedź witrynę www.logitech.com/vcresourcecenter

ŁĄCZNOŚĆ
Połączenie USB typu
„plug and play”

Bezprzewodowa
technologia Bluetooth

NFC

Technologia Near Field
Communication

UWAGI
Kompletne rozwiązania firmy Logitech do sal konferencyjnych umożliwiają uczestnikom szybkie rozpoczynanie i prowadzenie dowolnej wideokonferencji.
Aktualną listę uczestników programu Logitech Collaboration Program można znaleźć w witrynie www.logitech.com/lcp.
3
Technologie Logitech RightSense różnią się w zależności od produktu i wersji oprogramowania. Sprawdź dane techniczne Twojego urządzenia firmy Logitech i
zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania układowego, aby zapewnić najlepszą wydajność.
4
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/resources/think-tank/infographics/the-huddle-room-meeting-experience.html
5
Kamery Logitech ConferenceCam i kamery internetowe mają certyfikat i/lub są zgodne z programami Microsoft Skype® dla firm, Microsoft Teams, Google®
Hangouts™ Meet, Zoom, BlueJeans, GoToMeeting®, WebEx™ i innymi aplikacjami do wideokonferencji, przesyłania strumieniowego i nagrywania, które obsługują
kamery USB i urządzenia audio. Więcej informacji można znaleźć na stronach dotyczących produktów pod adresem www.logitech.com/vc.
6
Kamera MeetUp zapewnia pole widzenia 120° po przekątnej, poziome pole widzenia 113° oraz pionowe pole widzenia 80,7°. Więcej informacji na temat specyfikacji
kamery MeetUp można znaleźć pod adresem https://support.logitech.com/ product/meetup-conferencecam/specs
7
Obsługiwane tryby wideo zależą od aplikacji.
8
Kamera Rally zapewnia pole widzenia 90° po przekątnej, poziome pole widzenia 82.1° oraz pionowe pole widzenia 52,2°. Więcej informacji na temat specyfikacji
kamery Rally można znaleźć na stronie https://support.logitech.com/product/rally-ultra-hd-ptz-camera/specs
9
Obsługa technologii RightSight jest możliwa po pobraniu oprogramowania ze wstępnym wsparciem dla systemu Windows® 10. Informacje na temat dostępności
znajdują się w witrynie www.logitech.com/rightsight.
10
Kamera PTZ Pro 2 zapewnia pole widzenia o kącie 90° (tryb szeroki) i 22° (tryb tele) po przekątnej, poziome pole widzenia 82,1° oraz pionowe pole widzenia 52,2°.
Więcej informacji na temat specyfikacji kamery PTZ Pro 2 można znaleźć na stronie https://support.logitech.com/product/conferencecam-ptz-pro2/specs
1
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