
Thà tổ chức hội nghị truyền hình ở nhóm nhỏ 
còn hơn là tụ tập quanh các webcam máy tính 
hoặc nài nỉ xin thời gian sử dụng các hệ thống 
phòng hội nghị đã được quá nhiều người đăng 
ký dùng. Camera hội nghị BCC950 kết hợp 
video HD chất lượng cao và âm thanh trong 
trẻo trong một gói đơn giản, có giá thành cực 

kỳ phải chăng, để các nhóm nhỏ có thể tổ chức 
hội nghị video của riêng họ ở bất cứ nơi đâu 
trong văn phòng. Được thiết kế dành cho các 
nhóm nhỏ, Camera hội nghị BCC950 là một 
thiết bị hội nghị video và âm thanh tất cả trong 
một, lý tưởng cho các phòng nhỏ, văn phòng 
riêng và không gian hội nghị nhỏ. Với video HD 

chuyên nghiệp và âm thanh trong trẻo tựa pha 
lê, các nhóm nhỏ tối đa 4 người có thể được 
trông thấy và nghe thấy để không ai bị ra rìa 
trong cuộc họp. Kiểm soát cuộc gọi từ bất cứ 
đâu trong phòng với điều khiển từ xa và các nút 
trên thiết bị. 
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Camera hội nghị BCC950 
Part #: 960-000939 
UPC: 097855088024 
 
 
  YÊU CẦU HỆ THỐNG

Windows® 7, Windows 8 hoặc Windows 10 
Mac OS® X 10.7 trở lên  
 
Để được hỗ trợ full HD, vui lòng kiểm tra với nhà cung 
cấp ứng dụng phần mềm để biết yêu cầu hệ thống.

BÊN TRONG HỘP

Camera hội nghị

Điều khiển từ xa

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Bộ điều hợp AC 

BẢO HÀNH

Phần cứng trong 2 năm

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM

Chiều dài 6,07 inch (154,2 mm)

Chiều rộng 5,78 inch (146,9 mm)

Chiều cao 13,57 inch (344,7 mm)

Trọng lượng 1 lb, 4,03 ounce (568 g)

Thiết kế tất cả trong một kết hợp video HD với âm 
thanh rõ nét chất lượng cao
Hội nghị video đẳng cấp doanh nghiệp.

Tích hợp mic thu âm song công mọi hướng và 
micrô khử tiếng ồn
Cho phép tất cả thành viên trong cuộc họp có thể nghe 
và được nghe rõ ràng từ khoảng cách tới 6 feet tính 
từ thiết bị.

Tính năng thu âm mic theo mọi hướng và âm thanh 
loại bỏ tiếng vọng
Khiến cho cuộc hội thoại như đang diễn ra trong cùng 
một căn phòng.

Tùy chọn điều khiển từ xa và điều khiển bằng nút 
trên thiết bị
Nhanh chóng quét ngang, nghiêng camera và thu 
phóng cũng như thực hiện các chức năng tăng/giảm 
âm lượng, tắt tiếng và trả lời/gác máy trong cuộc gọi.

HD 1080p lên tới 30 khung hình/giây
Video chất lượng doanh nghiệp.

Tương thích với hàng loạt ứng dụng
Được chứng nhận Skype for Business và Skype™ và 
hoạt động với hầu hết các nền tảng hội nghị video phổ 
biến khác.

Khả năng tương thích sẵn sàng sử dụng ngay sau 
khi cắm cho cả máy tính và máy Mac® với công 
nghệ mã hóa H.264 tích hợp
Giúp đảm bảo tính năng sẵn sàng sử dụng ngay sau 
khi cắm trên nhiều nền tảng hội nghị video.

Cảm biến webcam chất lượng cao và công nghệ 
RightLight™ 2 của Logitech
Cải thiện chất lượng hình ảnh trong các điều kiện ánh 
sáng yếu và ngược sáng.

Lấy nét tự động và quang học sắc nét
Tăng cường việc hợp tác trực diện. Công nghệ thấu 
kính tiên tiến của Logitech mang lại chất lượng video 
ấn tượng với độ phân giải, tốc độ, tính lưu động, độ 
cân bằng màu sắc và chi tiết vượt trội.

Trường ngắm 78 độ và phạm vi video 180 độ
Khiến cho Camera hội nghị trở nên lý tưởng cho các 
cuộc họp nhóm nhỏ.

Thiết bị tăng độ cao camera
Đặt tiêu cự của camera ở ngang tầm mắt để có góc 
video đep nhất.

THÔNG SỐ VIDEO

1080p

30 khung hình/giây

Trường ngắm 78 độ

H.264 UVC 1.1 / AVC

PTZ

THÔNG SỐ ÂM THANH

Thu micro mọi hướng

Bán kính thu micro 6 ft

Dải băng tần micro: 200Hz - 8kHz

Băng tần: 220Hz - 20kHz

Mức công suất tối đa: 80vdB SPL @ 1ft (0,30 m)

NGUỒN CẤP ĐIỆN

USB-2 hoặc bộ điều hợp AC

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Hầu hết các ứng dụng hội nghị trên web và hội nghị 
video đều tương thích với UVC, đó là lý do tại sao các 
sản phẩm video và âm thanh của Logitech hoạt động 
với tất cả các ứng dụng mà không cần thêm trình điều 
khiển phần mềm bổ sung.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




