
Logitech ® ConferenceCams levererar kris-
tallklart ljud och knivskarp bild som är så 
prisvärd att alla möteslokaler kan förvand-
las till en plats för videosamarbete. Från 
små mötesrum till mellanstora och stora 
konferenslokaler, Logitech gör det möjligt 
med videomöten som är det närmaste till 
att befinna sig på plats. 

Våra konferenskameror ändrar sättet 
arbetslag samarbetar, öppnar för nya 
möjligheter och eliminerar gamla begräns-
ningar. De fungerar med alla programva-
ror för videokonferenser, inklusive de du 
redan använder. ConferenceCam-enheter 
erbjuder en prestanda du kan lita på – med 
smidig installation, riktningsoberoende 
högtalartelefoner med full duplex och vid-
vinkel som tillåter att alla i rummet syns 
och hörs.

Gjorda och utvecklade för professionellt 
samarbete. Logitech ConferenceCams 
har viktig företagscertifiering, prisbelönt 
design, avancerade funktioner och pålitlig 
prestanda. Sammanfattningsvis: Logitech 
ConferenceCams är det rätta valet för 
företag.

Kvalitativ, enkel och prisvärd

Logitechs urval av konferenskameror erbjuder högkvalitativ video och ljud som arbetar med din valda mjukvara 
för videokonferens. Nu kan alla slags lokaler från hemmakontor till konferensrum användas som utrymme för 
videosamarbete.

ANSLUT VARJE RUM. 
ANSLUT VARJE PERSON.



Logitech ConferenceCam Portfolio

BCC950 CONNECT

Upp till 3 deltagare Upp till 6 deltagare

Videokvalitet Fullt HD-format 1080p @ 30 fps Fullt HD-format 1080p @ 30 fps

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Bildvinkel 78° vinkel 90° vinkel

Panorera/luta 180 graders panorering / 55 graders lutning Digital Panorering och lutning

Full HD Zoom 1,2x digital zoom 4x digital zoom

Funktioner för högtalartelefon Riktningsoberoende högtalartelefon med full duplex Riktningsoberoende högtalartelefon med full duplex

Akustisk ekosläckningsfunktion • •

Brusreduceringsteknik • •

Ljudupptagningsområde 1,8 m /6’ diameter 3,7 m/12' diameter 
(360° ljud)

360° Wideband-ljud •

Bluetooth® och NFC-teknologi • •

Mikrofoner (Tx) En riktningsoberoende mikrofon Två riktningsoberoende mikrofoner 

Högtalare (Rx) Mono Mono

Trådlös skärmspegling1 •

Utformad för portabilitet •

Fjärrkontroll • •

Dockningsbar fjärrkontroll •

Kensington säkerhetsfack •

Laddningsbart batteri •

Förväntad batteritid/samtalstid 
 

– 
 

Videosamtal/skärmspegling: upp till 3 timmar 
Högtalartelefon: upp till 15 timmar 

(med fulladdat batteri)

Kompatibilitet 
 

Certifierad för Skype ® för Business  
Cisco® kompatibel 2 och förbättrad integration med Logitech 

Collaboration Program-medlemmar3

Certifierad för Skype Business,  
 Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech 

Collaboration Program-medlemmar3

Garanti Två års begränsad maskinvarugaranti Två års begränsad maskinvarugaranti

Artikelnummer 960-000867 960-001034



Logitech ConferenceCam Portfolio

MEETUP GROUP

Upp till 6 deltagare Upp till 14 deltagare

Med förlängningsbar mikrofon
Upp till 8 deltagare

Med förlängningsbar mikrofon
Upp till 20 deltagare

Videokvalitet 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD videosamtal @ 30 fps4 Fullt HD-format 1080p @ 30 fps

H.264 UVC-kompatibel for enkel anslutning UVC 1.5 / SVC

Bildvinkel 120° vinkel 90° vinkel

Panorera/luta 170° Motordriven panorering/lutning 260° panorering/130° lutning

Full HD Zoom 5x HD-zoom 10x förlustfri zoom

Funktioner för högtalartelefon Riktningsoberoende högtalartelefon med full duplex Riktningsoberoende högtalartelefon med full duplex

Akustisk ekosläckningsfunktion • •

Brusreduceringsteknik • •

Ljudupptagningsområde 
 

2,4 m /8’ diameter 
(4,2 m /14’ diameter med förlängningsbara mikrofoner som 

tillval)

6 m/20' diameter 
(8,5 m/28' diameter med förlängningsbara mikrofoner som 

tillval)

360° Wideband-ljud HD-ljud

Bluetooth® och NFC-teknologi • •

Mikrofoner (Tx) Tre flervägsmikrofoner Fyra flervägsmikrofoner 

Högtalare (Rx) Specialanpassad högtalare Mono

Trådlös skärmspegling1

Utformad för portabilitet

Fjärrkontroll • •

Dockningsbar fjärrkontroll •

Kensington säkerhetsfack • •

Laddningsbart batteri

Förväntad batteritid/samtalstid – –

Kompatibilitet 
 

Certifierad för Skype Business, Microsoft Cortana®, 
Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech 

Collaboration Program-medlemmar3

Certifierad för Skype Business,  
Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med Logitech 

Collaboration Program-medlemmar3

Garanti Två års begränsad maskinvarugaranti Två års begränsad maskinvarugaranti

Artikelnummer 960-001102 960-001057



1  Kompatibel med Android och Windows 8.1-versioner – se 
kravspecifikationen. Skärmspegling kan betecknas på olika 
sätt beroende på enhet, till exempel Casta skärmen eller 
Projicera min skärm. Kontrollera med tillverkaren att den 
mobila enheten är skärmspeglingskompatibel.

2  Senaste versionen finns på www.logitech.com/
ciscocompatibility.

3   Se www.logitech.com/lcp för uppdaterad lista med 
programdeltagare.

4   Vilka videolägen som stöds varierar mellan olika 
applikationer. Kräver en USB 3.0-kabel, ingår inte.

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

Vill du lära dig mer om våra  
produkter för samarbete? 
Besök www.logitech.com/VC
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Videomöten blev plötsligt  
mycket bättre.
För att lära dig mer om Logitechs produkter för  
videosamarbete, besök www.logitech.com/VC.


