DE USB 1080P PTZ CAMERA
DIE ELKE SAMENWERKING
TOT LEVEN BRENGT

Logitech PTZ Pro Camera
De Logitech PTZ Pro Camera is een premium 1080p HD PTZvideocamera met USB voor gebruik in vergaderruimten, onderwijs,
gezondheidszorg en andere professionele videowerkruimten.
De PTZ-camera heeft een breed gezichtsveld van 90°,
10X-zoom in Full HD zonder kwaliteitsverlies, ZEISS-lens met
autofocus, soepel mechanisch pannen over 260° en kantelen
over 130°, H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding),
afstandsbediening, camerabediening op afstand 1 plus meerdere
voorinstellingen en cameraposities voor aangepaste installatie.

Installatie is gemakkelijk dankzij de eenvoud van plug-andplay en één USB-kabel-naar-hostverbinding. Toonaangevende
bedrijfscertificeringen (Gecertificeerd voor Skype for Business,
geoptimaliseerd voor Lync, Skype ®-gecertificeerd, compatibel
met Cisco Jabber ® en WebEx ®2) zorgen voor een geïntegreerde
ervaring met de meeste professionele UC-platforms.

Logitech PTZ Pro Camera
KENMERKEN

VOORDELEN

Premium HD PTZ-videocamera voor professionele
videosamenwerking

Ideaal voor vergaderruimten van elke omvang, trainingsomgevingen, grote evenementen en andere professionele
videotoepassingen.

HD 1080p-videokwaliteit met 30 frames
per seconde

Biedt ongelooflijk scherpe beeldresolutie, uitstekende reproductie van de kleuren en uitzonderlijke optische
accuratesse.

H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding)

Geavanceerde cameratechnologie maakt bandbreedte vrij door videoverwerking in de PTZ-camera te laten
plaatsvinden. Het resultaat is vloeiendere videostreaming in toepassingen zoals Skype for Business.

Gezichtsveld van 90 graden met mechanisch
pannen over 260 graden en kantelen over 130
graden

Dankzij een ruim gezichtsveld en bediening voor vloeiend pannen en kantelen kunt u beter samenwerken en zijn
alle aanwezigen gemakkelijk te zien in het gezichtsveld van de camera.

10X-zoom in Full HD zonder kwaliteitsverlies

Zoom uit of zoom in op close-ups om mensen, objecten, whiteboardtekst, en andere details duidelijk weer te
geven.

Plug-and-play USB

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om een videovergadering van professionele kwaliteit te starten,
aangezien er geen speciale software, training of onderhoud nodig is.

3 beschikbare cameravoorinstellingen

Selecteer tot drie vooraf ingestelde locaties voor de weergave van de camera, en met een druk op een knop van
de afstandsbediening gaat u terug naar de vorige locatie.

PRODUCTSPECIFICATIES

GARANTIE

Onderdeelnummer: 960-001022
EAN-code: 5099206057197

• Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT
Camera
130 x 130 x 150 mm
590 g

Afstandsbediening
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

SYSTEEMVEREISTEN

CAMERA
• 	HD-videokwaliteit (1080p) met 30 frames per
seconde
• H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding)

• Windows® 7, Windows® 8.1 of hoger

• Gezichtsveld van 90°

• Mac OS X 10.7 of hoger

• 	Gemotoriseerd pannen over 260°, kantelen over
130° en 10X-zoom zonder kwaliteitsverlies in Full
HD via de afstandsbediening

•	Google Chromebook versie 29.0.1547.70,
platform 4319.79.0 met:
– 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor
– 2 GB RAM of meer

INHOUD VAN DE DOOS

• 	3 vooringestelde cameraposities + startpositieknop

– Vasteschijfruimte voor opgenomen video's

• 	PTZ-camerabediening op afstand van
ConferenceCam-producten in ondersteunde apps

– USB 2.0-poort (geschikt voor USB 3.0)

• Optische ZEISS®-lens met autofocus

• 	Voor de systeemvereitsen voor Full HDondersteuning neemt u contact op met de
leverancier van de softwaretoepassing
CERTIFICERINGEN

Camera, afstandsbediening, USB-kabel van 3 meter
met aansluiting voor stroomadapter, stroomadapter
met regionale stekkers, bevestiging, snelstartgids,
garantiekaart

Gecertificeerd voor Skype for Business,
geoptimaliseerd voor Lync, Skype®-gecertificeerd,
compatibel met Cisco Jabber® en WebEx®2,
Windows®, Mac®, ZEISS®

Kom meer te weten op:
www.logitech.com
Neem voor bestellingen of verdere vragen
contact op met uw leverancier.
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• Kensington-beveiligingssleuf
• Led ter bevestiging van videostreaming
• Standaardbevestiging voor statief
• Camerabevestiging, tafel of muur
AFSTANDSBEDIENING
• Bereik van 3 meter
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