
Audio terintegrasi dari MeetUp dioptimalkan untuk 
akustik huddle room dan menghadirkan pengalaman 
suara terbaik. Tiga mikrofon beamforming yang 
diarahkan secara horizontal dan speaker yang 
diatur secara khusus menjamin setiap meeting 
Anda lebih berkesan sejalan dengan fitur MeetUp 
yang ditawarkan. Manusia berevolusi untuk 
menghubungkan suara manusia dengan sosoknya. 
Audio front-of-room dari MeetUp menyediakan 
pengalaman mendengar yang intuitif dan jelas. 

Logitech® MeetUp adalah ConferenceCam premium 
yang didesain untuk ruang konferensi dan huddle 
room. Dengan bidang pandang 120° yang sangat luas, 
MeetUp dapat mencakup seluruh ruangan dan setiap 
orang yang berada di ruang meeting. Fungsi pan 
(geser)/tilt (miring) bermotor semakin memperluas 
bidang pandang: hingga 175°. Rancangan lensa 
dengan distorsi rendah, optik Ultra HD 4K, dan tiga 
preset kamera menghadirkan kualitas video yang jernih 
dan semakin meningkatkan kolaborasi tatap muka.

SUPER-WIDE 
FIELD OF VIEW 
FOR SMALL SPACES.

Logitech MeetUp
Dengan desain all-in-one yang ringkas guna 
manajemen kabel yang lebih baik, MeetUp memiliki 
fitur USB plug-and-play dan dapat langsung 
digunakan dengan setiap aplikasi software 
konferensi video dan layanan cloud mana pun, 
termasuk yang sudah sering Anda gunakan.



Logitech BRIO

Bidang pandang 120° yang sangat luas 
Bidang pandang yang paling luas dari setiap solusi konferensi 
video Logitech ini mampu menangkap semua orang yang 
berada di dalam ruangan, bahkan orang yang berada dekat 
dengan kamera atau duduk di tepi ruangan.

Sensor gambar Ultra HD 4K 
Mendukung beberapa resolusi, termasuk 4K (Ultra HD)1, 
1080p (Full HD), dan 720p (HD) untuk mendukung kualitas 
yang ditawarkan oleh aplikasi dan layar Anda.

3-mikrofon dan speaker yang diatur khusus 
Tiga mikrofon beamforming, omni-directional yang lebar 
dengan noise dan echo cancellation—plus speaker yang 
diatur khusus—memang dioptimalkan untuk ruang konferensi 
berukuran kecil. Mikrofon ini bersertifikasi Microsoft® Cortana® 
berkat presisinya untuk perintah suara dengan setiap sistem 
Windows® 10.

Kualitas optik terbaik  
Meningkatkan kolaborasi tatap muka sehingga kita seolah-
olah sedang berhadapan langsung dengan lawan bicara. 
Teknologi lensa Logitech terbaru menghadirkan kualitas 
video yang jernih dengan resolusi, kecepatan, kelancaran, 
keseimbangan warna, dan detil terbaik.

5x HD Zoom
Close up berbagai objek dan konten pada whiteboard dengan 
rincian dan tingkat kejelasan terbaik.

Fungsi pan (geser)/tilt (miring) bermotor 
Perluas bidang padang Anda lebih lanjut—hingga 175°—untuk 
menyorot papan tulis atau melihat hal lainnya.

3 preset kamera 
Pilih hingga tiga lokasi preset untuk tampilan kamera dan 
Anda dapat kembali ke salah satu preset hanya dengan 
menekan sebuah tombol pada remote control.

Teknologi wireless Bluetooth® 
Hubungkan ke perangkat Bluetooth untuk panggilan audio 
yang sangat jelas. 

Siap disambungkan dengan mikrofon ekstensi 
Mikrofon ekstensi opsional menambah radius percakapan di 
huddle room yang lebih besar.

Desain all-in-one 
Faktor all-in-one yang ringkas memakan ruang yang lebih 
sedikit dan meminimalkan kabel yang berantakan.

RF remote control 
Dengan mudah mengoperasikan fungsi pan (geser)/tilt 
(miring)/zoom kamera selama meeting.

Sertifikasi untuk Bisnis 
Sertifikasi kelas bisnis2 artinya Anda dapat menyelenggarakan 
presentasi atau meeting video Anda yang berikutnya dengan 
sangat percaya diri. 

Konektivitas USB plug-and-play 
Dengan mudah terhubung ke setiap perangkat PC, Mac® dan 
ChromeTM tanpa membutuhkan software tambahan.

Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi 
konferensi video 
Kompatibel dengan hampir setiap aplikasi software konferensi 
video, termasuk aplikasi yang sudah Anda gunakan.

Beberapa opsi pemasangan 
Anda memiliki kebebasan untuk memasang MeetUp di tempat 
yang terbaik - di atas meja, dinding, atau monitor - untuk 
mendapatkan pengalaman terbaik di huddle room.

Slot Kensington®security
MeetUp dilengkapi dengan slot Kensington security untuk 
membantu mengamankan perlengkapan dengan kunci anti-
pencurian.

SmartDock

1 Membutuhkan kabel USB 3.0. Kabel dijual terpisah.

2  Sertifikasi untuk Skype® for Business, kompatibel dengan Cisco 
Jabber™.  

  Integrasi yang lebih baik dengan BlueJeans, Broadsoft, 
  LifeSize® Cloud, Vidyo, dan Zoom.

3  Kunjungi www.logitech.com/ciscocompatibility untuk versi 
terbaru.
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SPESIFIKASI PRODUK

MeetUp 
Part #: 960-001101
Harga: Rp16500000 
UPC: 097855130037

Mikrofon Ekstensi Opsional 
Part #: 989-000405
Harga: Rp3999999
UPC: 097855131171

Penyangga TV Opsional 
Part #: 939-001498
Harga: Rp1729999
UPC: 097855133250

FITUR & MANFAAT

ISI KEMASAN

Unit kamera dan speakerphone MeetUp

Remote control 

Kabel USB 5m

Adaptor daya

Bracket penyangga di dinding dan hardware

   BERAT + DIMENSI PRODUK

Kamera  
400 x 104 x 85 mm
15,75 x 4,1 x 3,35” 
1,04 kg / 2,3 lbs

Remote  
83 x 10 x 83 mm
3,25 x 0,375 x 3,25”
72 g / 2,5 oz

SERTIFIKASI

Sertifikasi untuk Skype® for Business, kompatibel dengan Cisco 
Jabber™ 3, Windows, Mac, sertifikasi Microsoft Cortana

GARANSI

Garansi perangkat keras terbatas 2 tahun

KOMPATIBILITAS

Kompatibel untuk plug-and-play/UVC

UNDUHAN SOFTWARE

Didesain agar dapat digunakan dengan sistem operasi internal 
Driver kelas video USB

Aplikasi Pengaturan Kamera opsional menyediakan:
Pengaturan gambar kamera
Pan (geser), tilt (miring), dan zoom
Untuk mengunduh, kunjungi:  
www.logitech.com/support/MeetUp

PERSYARATAN SISTEM

Windows 7, Windows 8.1, atau Windows 10

Mac OS X® 10.10 atau versi terbaru

Google Chromebook™ Versi 29.0.1547.70, 
Platform 4319.79.0 dengan: 
Prosesor 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo
2 GB RAM atau lebih besar

Port USB 2.0 (membutuhkan USB 3.0 untuk video 4K)

Logitech MeetUp


