SMALL GROUPS.
BIG POTENTIAL.

Logitech ConferenceCam BCC950
Para peserta konferensi video dalam
grup kecil kini tidak perlu beramai-ramai
berkerumun mengelilingi webcam PC ataupun
berebut sistem ruang meeting yang sudah
terlampau padat jadwal peminjamannya.
ConferenceCam BCC950 memadukan video
HD berkualitas tinggi dan audio yang sangat
jernih dalam paket yang sederhana dengan

harga yang sangat terjangkau, sehingga
grup kecil dapat melakukan konferensi
video secara mandiri di ruang kantor mana
pun. Didesain dengan berfokus pada grup
kecil, ConferenceCam BCC950 merupakan
perangkat konferensi video dan audio all-inone yang ideal untuk ruang berkumpul, kantor
pribadi, dan ruang konferensi kecil. Dengan

video HD profesional dan audio yang sangat
jernih, grup kecil yang beranggotakan hingga
4 orang dapat terlihat dan terdengar dengan
baik sehingga tidak seorang pun dalam
meeting berada di luar jangkauan. Kendalikan
panggilan konferensi dari mana pun di dalam
ruangan dengan remote control dan tombol
pada unit BCC950.

Logitech ConferenceCam BCC950
FITUR-FITUR UTAMA
Desain all-in-one dipadukan dengan video HD
yang memiliki kejelasan audio berkualitas tinggi
Konferensi video kelas bisnis
Speakerphone internal full duplex dan mikrofon
noise-cancelling
Memungkinkan semua anggota meeting untuk
mendengar dan terdengar dengan jelas hingga jarak
6 kaki (2 meter) dari base BCC950.
Jangkauan mikrofon omni-directional dan audio
echo cancellation
Menjadikan percakapan seolah-olah dilakukan di
ruangan yang sama.
Opsi kontrol dengan menggunakan tombol di base
dan remote control
Anda dapat dengan cepat mengontrol fungsi pan
(geser), tilt (miring), dan zoom pada kamera serta
volume up/down, mute, dan fungsi menjawab/
mengakhiri panggilan.

1080p HD hingga 30 fps
Video berkualitas bisnis
Kompatibilitas aplikasi yang luas
Bersertifikasi Skype for Business dan Skype™ serta
dapat digunakan dengan sebagian besar platform
konferensi video populer lainnya.
Kompatibilitas plug-and-play untuk PC maupun
Mac® dengan onboard H.264 encoding
Memastikan fungsionalitas plug-and-play pada
banyak platform konferensi video.
Sensor webcam berkualitas tinggi dan teknologi
Logitech RightLight™ 2
Meningkatkan kualitas visual dalam cahaya redup
dan kondisi ruangan yang remang-remang.

Autofokus dan kualitas optik yang tajam
Meningkatkan kolaborasi tatap wajah. Teknologi
lensa Logitech terbaru menghadirkan kualitas video
yang jernih dengan resolusi, kecepatan, kelancaran,
keseimbangan warna, dan detail terbaik.
Bidang pandang 78 derajat dan fungsi pan
(miring) video 180 derajat
Menjadikan ConferenceCam ideal untuk meeting
grup kecil.
Camera height extender
Meletakkan titik fokus kamera setinggi level mata untuk
mendapatkan sudut video yang paling nyaman.
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1080p

Mikrofon omni-directional

Adaptor AC atau USB-2

30fps

Radius jangkauan mikrofon 6 kaki (2 m)

Bidang pandang 78-derajat

Bandwidth mikrofon: 200Hz - 8kHz

H.264 UVC 1.1 / AVC

Bandwidth: 220Hz - 20kHz

PTZ

Tingkat output maks.: 80vdB SPL @ 1 kaki (0,30
meter)

KOMPATIBILITAS
Mendukung hampir semua aplikasi konferensi
video dan konferensi web kompatibel dengan UVC,
itulah mengapa produk audio dan video Logitech
dapat digunakan dengan semua aplikasi tanpa
membutuhkan instalasi driver software tambahan.
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ISI KEMASAN

ConferenceCam BCC950
Part #: 960-000939
Kode UPC: 097855088024

Panjang 6,07 inci (154,2 mm)

ConferenceCam

Lebar 5,78 inci (146,9 mm)

Remote

Tinggi 13,57 inci (344,7 mm)

Dokumentasi pengguna

Berat 1 lb, 4,03 ons (568 g)

Adaptor AC

PERSYARATAN SISTEM
Windows 7, Windows 8, atau Windows 10
Mac OS® X 10.7 dan versi terbaru
®

GARANSI

Untuk dukungan full HD, hubungi penyedia aplikasi
software Anda untuk dukungan persyaratan sistem.

www.logitech.com/product/
conferencecam-bcc950

Garansi perangkat keras terbatas 2 tahun
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