Uniek draagbaar
en veelzijdig

Alles-in-één video
Samenwerking
voor kleine
groepen
Logitech
ConferenceCam Connect
HD 1080p-video en 360º-geluid worden gecombineerd
met draagbaarheid en betaalbaarheid in de alles-inéén Logitech® ConferenceCam Connect. Deze oplossing
voor videovergaderen is geoptimaliseerd voor kleine
werkgroepen van 1 tot 6 deelnemers, biedt connectiviteit
voor meerdere apparaten en is in een handomdraai
ingesteld. Video van bedrijfskwaliteit, een USB- en
Bluetooth®-speakerphone en functionaliteit voor draadloos
schermweergave delen1 zijn nu in vrijwel elke werkruimte
beschikbaar.

UC for Real People

HD 1080p-video en 360º-geluid worden gecombineerd
met draagbaarheid en betaalbaarheid

Alles-in-één videosamenwerking voor kleine groepen

Connectiviteit voor meerdere
apparaten

ConferenceCam Connect is de betaalbare oplossing voor videovergaderen en is
geoptimaliseerd voor kleine werkgroepen van 1-6 deelnemers met connectiviteit
voor meerdere apparaten en een vliegensvlugge set-up. Samenwerking in kleine
groepen bereikt een nieuw niveau.

Smartphones

45%

ConferenceCam Connect biedt een ruim gezichtsveld van 90 graden met digitaal
pannen, mechanisch kantelen, 4X digitale zoom in Full HD en een glazen Zeiss®lens met autofocus. De mobiele speakerphone heeft draadloze Bluetooth®technologie, NFC (Near Field Communication) en USB. Met waar 360º-geluid
kunnen gebruikers horen en gehoord worden binnen een diameterbereik van 3,6
meter, terwijl technologie voor akoestische echo- en ruisonderdrukking zorgt voor
levensechte gesprekken.

Tablets

27%
Overal aan de slag

Voor de ultieme flexibiliteit om overal aan de slag te kunnen, werkt ConferenceCam
Connect op zowel batterijen als wisselstroom en biedt de camera connectiviteit
voor meerdere apparaten en certificeringen van Microsoft®, Cisco® en Skype™ voor
een brede UC-compatibiliteit.

Percentage audio- of webvergaderingen
die via een mobiel apparaat worden gestart.
Dankzij innovaties in mobiele apparaten kunnen we nu
overal vandaan inbellen bij vergaderingen.
*Bron: Wainhouse “The Evolution of Meeting Rooms” 10/2013

Gezichtsveld van 90 graden

Omnidirectionele fullduplex microfoons

met digitaal pannen/kantelen en
mechanische kantelbediening

Het lijkt alsof de gesprekken in
dezelfde kamer plaatsvinden

360 graden audio met
diameterbereik van 3,6 meter
De akoestiek is afgestemd om een
hoogwaardige ervaring te bieden,
zodat gebruikers kunnen horen en
gehoord kunnen worden binnen
een diameter van 3,6 meter.

HDMI-connector
Verbind de ConferenceCam met
een HD TV-scherm om inhoud
draadloos te streamen.
De ConferenceCam maakt
automatisch verbinding zonder
dat u tv-ingangen moet selecteren.

Logitech ConferenceCam Connect
Functies uitgelicht

Draagbaar alles-in-één ontwerp
Gestroomlijnd alles-in-één ontwerp dat
gemakkelijk mee te nemen is waardoor u
extreem flexibel bent en overal aan de slag
kunt.

Perfect voor kleine groepen
Geoptimaliseerd voor teams van 1-6
deelnemers, ervaar HD 1080p-video,
360º-geluid en projectie van draadloze
gedeelde schermweergave in vrijwel
elke werkruimte voor ongeëvenaarde
productiviteit.

H.264 UVC 1.5 met SVC
(Scalable Video Coding)
Maakt laptopbandbreedte vrij door
videoverwerking in de camera te laten
plaatsvinden. Het resultaat is een vloeiendere
videostreaming in toepassingen zoals
Microsoft® Lync™ 2013.

Professionele certificeringen
Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync™,
compatibel met Cisco Jabber™ en WebEx®3,
en Skype™-gecertificeerd zorgt voor een
geïntegreerde ervaring met de meeste UCplatforms.

Zien en gezien worden
Stel automatisch scherp op mensen en
voorwerpen voor haarscherpe resolutie van
het focusgebied van de lens.

Connectiviteit voor meerdere
apparaten
Sluit gewoon een pc of Mac aan om
levensechte vergaderingen te houden in de
vertrouwde computeromgeving, of profiteer
van het gemak van draadloze connectiviteit
voor het delen van schermweergave en
audiokoppeling via een compatibel mobiel
apparaat2.

Communiceer met iedereen rond
de tafel
Het gezichtsveld van 90 graden met digitaal
pannen en kantelen en de 4X digitale
zoom in Full HD zijn ideaal voor kleine
groepsbijeenkomsten.

Horen en gehoord worden
De akoestiek is afgestemd om een
hoogwaardige ervaring te bieden, zodat
gebruikers kunnen horen en gehoord kunnen
worden binnen een diameter van 3,6 meter.

Gesprekken klinken levensecht
en natuurlijk
Dankzij technologie voor akoestische
echo- en ruisonderdrukking lijkt het alsof de
gesprekken in dezelfde kamer plaatsvinden.

NFC (Near Field Communication)
Houd een mobiel apparaat met NFCtechnologie4 over de basisconsole om
onmiddellijk te koppelen en te profiteren
van professionele audiokwaliteit van de
speakerphone.

Draadloze Bluetooth®-verbinding
Maak snel en eenvoudig verbinding tussen
een Bluetooth®-apparaat en de geïntegreerde
speakerphone.

Camerabediening op afstand
Bedien het pannen, kantelen en zoomen
van een andere Logitech ConferenceCam of
Webcam C930e op de andere locatie5.

Afstandsbediening
Gebruik de pan-, kantel-, zoom- en
audiofuncties (oproep beantwoorden/
beëindigen6, volume, dempen) eenvoudig
tijdens vergaderingen. De afstandsbediening
bedekt de lens voor extra privacy wanneer
de camera niet wordt gebruikt.

Compatibel met de meeste UCtoepassingen en programma's voor
videovergaderen
Gebruikers zijn vrij om het programma
voor videovergaderen via de desktop van
hun keuze te gebruiken.

Met Kensington-slot
Plug-and-play USB-verbinding
Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om
een videovergadering van bedrijfskwaliteit te
starten aangezien er geen speciale software,
training of onderhoud nodig is.

De Kensington-beveiligingssleuf biedt
een eenvoudige, ingebouwde
beveiligingsoplossing ter bescherming
tegen diefstal.

Oplaadbare batterij
U hoeft geen stroomdraad mee te
nemen: voer videogesprekken en deel uw
schermweergave tot 3 uur lang of gebruik
de speakerphone tot 15 uur lang met een
volledig opgeladen batterij.

Draadloos schermweergave delen1
Maak draadloos verbinding met presentaties
via het delen van schermweergave,
spreadsheets, video's of internetinhoud vanaf
een mobiel apparaat1
naar een tv-scherm.
1	Apparaten noemen 'schermweergave delen' mogelijk anders, zoals 'Scherm casten'
en 'Mijn scherm projecteren'. Raadpleeg de fabrikant van uw mobiele apparaat voor
compatibiliteit met schermweergave delen.

Logitech ConferenceCam Connect
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Camera

Speakerphone

Afstandsbediening

• Videogesprekken in Full HD 1080p (tot 1920 x
1080 pixels) bij 30 frames per seconde7
• H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video
Coding)
• Ondersteunt H.264 SVC 1080p voor Microsoft®
Lync™ 2013, samen met optimalisaties
voor de beste gesprekskwaliteit bij HDvideogesprekken tussen twee of meer
personen
• Gezichtsveld van 90 graden met autofocus
• 4X digitale zoom in Full HD
• Rightlight™ 2-technologie voor een helder
beeld in omgevingen met verschillende
verlichting, zelfs bij weinig licht
• Digitaal pannen, kantelen en zoomen via
afstandsbediening of optionele, downloadbare
app
• Mechanisch kantelen
• Certificering ZEISS®-lens
• Camera-led geeft actieve streaming aan

• Geïntegreerde full-duplex speakerphone met
echo- en ruisonderdrukking
• 360 graden breedbandaudio met
diameterbereik van 3,6 meter
• Met Bluetooth® en NFC
• Leds voor speakerphone-streaming, dempen
en wachtstand, en Bluetooth®-koppeling
• Bediening voor gesprek aannemen/beëindigen,
volume en dempen
• Microfoons (Tx)
• Twee omnidirectionele microfoons met
een diameterbereik van 3,6 meter
• Frequentiereactie: 100Hz – 16kHz
• Gevoeligheid: -34dB +/-3dB
• Vervorming: <1% @ 1KHz bij 65dB
• Speakers (Rx)
• Frequentiereactie: 140Hz – 16KHz
• Gevoeligheid: 89dBSPL +/-3dB bij
1W/0.5M
• Max. uitvoer: 91.5dBSPL bij 0.5M
• Vervorming: <5% van 200Hz

• Dockbare afstandsbediening voor functies
van camera/speakerphone
• Bereik van 3 meter

Productspecificaties

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Primaire verpakking

Gewicht/afmetingen met clip:

Onderdeelnummer: 960-001014

Breedte 75 mm

EAN-code:

Hoogte 304,2 mm

5099206055971

Afmetingen: 	41,9 x 14,5 x 9,1 cm
Gewicht:

1,34 kg

Draadloos schermweergave delen en
connectiviteit
• Schermweergave delen2 via wifiverbinding
met het apparaat
• HDMI-connector voor tv-uitvoer
• Oplaadbare batterij ondersteunt tot 3 uur
videovergaderen of schermweergave delen;
15 uur voor Bluetooth-audio.
• Duur van batterij opladen (via wisselstroom,
apparaat inactief): 3 uur
• Batterij oplaadbaar via wisselstroom of USB
(geen voeding via USB)
• Verwijderbare USB-kabel van 1,8 meter voor
videovergaderen op pc of Mac
• Compatibel met de meeste UC-toepassingen
en programma's voor videovergaderen
• Professionele certificeringen
• Kensington-beveiligingssleuf

Inhoud van de doos
ConferenceCam Connect-apparaat,
stroomadapter met stekker, regionale stekkers,
USB-kabel, documentatie

Diepte 75 mm
Gewicht 766 g
Afstandsbediening:
Breedte 41 mm
Hoogte 128 mm

Systeemvereisten

Diepte 9 mm

Garantie

Gewicht 32 g
•	Windows 7 of 8.1

Afmetingen van verpakking:

• Mac OS® X 10.7 of hoger

Breedte 91 mm

• Google Chromebook versie
29.0.1547.70, platform 4319.79.0 met:

Hoogte 419 mm

• 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Diepte 145 mm
Gewicht 1340 g

• 2 GB RAM of meer
• Vasteschijfruimte voor opgenomen video's
• USB 2.0-poort (geschikt voor USB 3.0)
• Schermweergave delen:
• Android 4.3 of hoger
• Windows 8.1 of hoger*

Kom meer te weten op: www.logitech.com/connect
Neem voor bestellingen of verdere vragen contact op met uw leverancier.
Logitech Inc. 7600 Gateway Blvd. Newark, CA 94560
2 Compatibel met Android en Windows 8.1.
3 Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de laatste versie.
4 Bij mobiele apparaten met NFC-technologie.
5 Bij Microsoft® Lync™-implementaties; downloaden van invoegtoepassing vereist.
6 Bij Microsoft® Lync™, Skype™ en Cisco Jabber™.
7 Sommige softwareclients bieden alleen ondersteuning vooor HD-videogesprekken in 720p – raadpleeg de ondersteuningspagina's van de fabrikant.
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