WYPOSAŻENIE DO KAŻDEGO
POMIESZCZENIA I DLA
KAŻDEGO PRACOWNIKA.
Kamery Logitech ConferenceCam zapewniają obraz i dźwięk o wysokiej jakości oraz współpracują z używanym
przez Ciebie oprogramowaniem do obsługi wideokonferencji. Od ciasnych pomieszczeń i małych biur po sale
konferencyjne — teraz każde miejsce może nadaje się do współpracy wideo.

Jakość, prostota i przystępne ceny
Kamery Logitech ® ConferenceCam
zapewniają krystalicznie czysty dźwięk
i ostry jak brzytwa obraz, a do tego
mają zadziwiająco przystępną cenę, co
pozwala stworzyć możliwości współpracy
wideo w dowolnej sali konferencyjnej.
Od ciasnych pomieszczeń po średnie i
duże sale konferencyjne — rozwiązania
firmy Logitech zapewniają realistyczne
połączenia wideo przypominające
spotkania osobiste.

Nasze kamery ConferenceCam zmieniają
sposób współpracy zespołów, otwierają
nowe możliwości i eliminują stare granice.
Obsługują dowolne aplikacje do obsługi
wideokonferencji — łącznie z już używanym
przez Ciebie oprogramowaniem. Prostota
połączenia typu „plug and play”,
dwukierunkowe zestawy głośnomówiące
z mikrofonami wielokierunkowymi oraz
szerokie pole widzenia sprawiają, że
rozmówcy bez problemu zobaczą i usłyszą
wszystkie osoby w pomieszczeniu.

Kamery Logitech ConferenceCam, które
zaprojektowano pod kątem profesjonalnej
współpracy, mają najważniejsze
certyfikaty biznesowe i charakteryzują się
nagradzaną konstrukcją, zaawansowanymi
funkcjami i wyjątkową niezawodnością.
Podsumowując: kamery Logitech
ConferenceCam to właściwy wybór dla
każdej firmy.

Asortyment kamer Logitech ConferenceCam

BCC950

CONNECT

Do 3 uczestników

Do 6 uczestników

Full HD 1080p przy 30 kl./s

Full HD 1080p przy 30 kl./s

UVC 1.1 / SVC

UVC 1.5 / SVC

78° po przekątnej

90° po przekątnej

Przesuwanie w zakresie 180° / pochylanie w zakresie 55°

Cyfrowe przesuwanie i pochylanie

Powiększanie cyfrowe 1,2x

Powiększanie cyfrowe 4x

Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami
wielokierunkowymi

Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami
wielokierunkowymi

Usuwanie echa akustycznego

•

•

Technologia redukcji szumów

•

•

Średnica 1,8 m

Średnica 3,7 m
(dźwięk 360°)

Jakość wideo
H.264
Pole widzenia
Przesuwanie/przechylanie
Powiększanie Full HD
Funkcje zestawu
głośnomówiącego

Zasięg przechwytywania dźwięku
Dźwięk szerokopasmowy 360°
Obsługa technologii
Bluetooth® i NFC
Mikrofony (Tx)
Głośniki (Rx)

•
•

•

1 mikrofon wielokierunkowy

2 mikrofony wielokierunkowe

Mono

Mono

Bezprzewodowe wyświetlanie
kopii lustrzanej ekranu1

•

Do zastosowań mobilnych

•

Pilot zdalnego sterowania

•

•

Możliwość dokowania pilota

•

Gniazdo zabezpieczeń Kensington

•

Akumulator

•

Oczekiwana żywotność
akumulatora / czas rozmowy

Zgodność

Gwarancja
Numer części

nd.

Połączenia wideo / kopia lustrzana ekranu: do 3 godzin
Zestaw głośnomówiący: do 15 godzin
(w przypadku w pełni naładowanego akumulatora)

Certyfikat zgodności z programem Skype® dla firm,
zgodność z programami Cisco®2 i ulepszona integracja z
rozwiązaniami członków programu Logitech Collaboration
Program3

Certyfikat zgodności z programem Skype dla firm,
zgodność z programami Cisco2 i ulepszona integracja z
rozwiązaniami członków programu Logitech Collaboration
Program3

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

960-000867

960-001034

Asortyment kamer Logitech ConferenceCam

MEETUP

GROUP

Do 6 uczestników

Do 14 uczestników

Z mikrofonem rozszerzającym
Do 8 uczestników

Z mikrofonami rozszerzającymi
Do 20 uczestników

Połączenia wideo 4K Ultra HD, 1080p Full HD,
720p HD przy 30 kl./s4

Full HD 1080p przy 30 kl./s

Zgodność ze standardem UVC w zakresie połączenia
„plug and play”

UVC 1.5 / SVC

120° po przekątnej

90° po przekątnej

Mechaniczne przesuwanie/pochylanie w zakresie 170°

Przesuwanie w zakresie 260° / pochylanie w zakresie 130°

Powiększanie HD 5x

Powiększanie bezstratne 10x

Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami
wielokierunkowymi

Dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z mikrofonami
wielokierunkowymi

Usuwanie echa akustycznego

•

•

Technologia redukcji szumów

•

•

Średnica 2,4 m
(4,2 m z opcjonalnym mikrofonem rozszerzającym)

Średnica 6 m
(8,5 m z opcjonalnymi mikrofonami rozszerzającymi)

Jakość wideo
H.264
Pole widzenia
Przesuwanie/przechylanie
Powiększanie Full HD
Funkcje zestawu
głośnomówiącego

Zasięg przechwytywania dźwięku
Dźwięk szerokopasmowy 360°
Obsługa technologii
Bluetooth® i NFC
Mikrofony (Tx)
Głośniki (Rx)

Dźwięk HD
•

•

3 mikrofony wielokierunkowe

4 mikrofony wielokierunkowe

Dostrojony głośnik

Mono

•

•

Bezprzewodowe wyświetlanie
kopii lustrzanej ekranu1
Do zastosowań mobilnych
Pilot zdalnego sterowania
Możliwość dokowania pilota
Gniazdo zabezpieczeń Kensington

•
•

•

nd.

nd.

Certyfikat zgodności z programami Skype dla firm, Microsoft
Cortana®, zgodność z programami Cisco2 i ulepszona
integracja z członkami programu Logitech Collaboration
Program3

Certyfikat zgodności z programem Skype dla firm,
zgodność z programami Cisco2 i ulepszona integracja z
rozwiązaniami członków programu Logitech Collaboration
Program3

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

Dwuletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

960-001102

960-001057

Akumulator
Oczekiwana żywotność
akumulatora / czas rozmowy
Zgodność

Gwarancja
Numer części

Wideokonferencje właśnie
stały się znacznie lepsze.
Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań firmy Logitech
do współpracy wideo, odwiedź stronę www.logitech.com/VC.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat
naszych produktów do współpracy?
Odwiedź stronę www.logitech.com/VC

1

 godność z systemami Android i Windows 8.1 — dokładne
Z
wymagania można znaleźć w danych technicznych.
W oprogramowaniu i dokumentacji urządzeń funkcja „kopii
lustrzanej ekranu” może być określana innymi nazwami,
na przykład „rzutowanie ekranu” lub „projekcja ekranu”.
Zgodność w zakresie funkcji „kopii lustrzanej ekranu” należy
potwierdzić u producenta urządzenia mobilnego.

2

 ajnowszą wersję można znaleźć w witrynie www.logitech.
N
com/ciscocompatibility.

3

L istę uczestników programu można znaleźć w witrynie
www.logitech.com/lcp.

4

 bsługiwane tryby wideo zależą od aplikacji. Wymaga kabla
O
USB 3.0, który nie jest dołączany w zestawie.
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