
Idag riktar sig 3 av 4 videokonferenser till flera personer på 
en gång.1 År 2015 kommer 66 miljoner användare att ha 
videokompatibilitet.2 Små grupper ska naturligtvis inte behöva 
trängas runt en enda webbkamera eller be på sina bara knän om 
tid i överbokade konferensrum. 

Logitech ConferenceCam erbjuder HD-video och överlägset 
ljud i ett enkelt och fantastiskt prisvärt paket. Små grupper 
kan alltså ha egna videokonferenser var som helst på kontoret. 
Förutsättningarna för flexibla möten har aldrig varit bättre.

Vad gör ConferenceCam unik?

Den första allt-i-ett-enheten för video- och ljudkonferenser som 
utformats för små grupper.

Professionell video i HD-kvalitet som gör att små grupper syns.

Överlägset ljud som gör att små grupper hörs.

Fjärrkontroll samt knappar på enheten gör det enklare att styra 
samtalet från valfri plats i rummet.
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1  Logitechs AMR-studie om användning av webbkameror 2012, 
n=510.

2  Frost och Sullivan, Global Desktop Video Conferencing 
Market, december 2011.
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PRODUCT DETAILS

Artikelnr: 960-000867
154,2 x 146,9 x 344,7 mm
568 g

  SYSTEMKRAV

Windows® 7 eller Windows® 8
Mac OS® X 10.6 och senare 

I FÖRPACKNINGEN

• ConferenceCam

• Fjärrkontroll 

• Bruksanvisning

• Nätadapter

GARANTI

• Två års begränsad maskinvarugaranti

DRIVS MED

• USB-2 eller nätadapter

VIDEOSPECIFIKATIONER

• 1080p

• 30 bildrutor per sekund

• 78 graders bildvinkel

• H.264

• PTZ

LJUDSPECIFIKATIONER

• Riktningsoberoende mikrofonupptagning

• 2,4 meters upptagningsradie för mikrofonen

• Mikrofonens bandbredd: 200 Hz–8 kHz 

• Bandbredd: 220 Hz–20 kHz

•  Maxnivå för utsignalen: 80 dB ljudtrycksnivå  
vid 0,3 meter

Eftersom nästan alla EK- och webbkonferensprogram är UVC-kompatibla fungerar Logitechs video- och 
ljudprodukter i alla program utan att du behöver ytterligare drivrutiner för programvaran.

VIKTIGA FUNKTIONER

Allt-i-ett: HD-video med högkvalitativt, klart ljud
Högkvalitativa videokonferenser.

Inbyggd högtalartelefon med full duplex och 
brusisolerande mikrofon
Alla deltagare kan göra sig hörda och höra tydligt upp 
till 2,4 m från basenheten.

Riktningsoberoende mikrofonupptagning och 
ekosläckning
Lika klart ljud som om samtalet utspelar sig i samma 
rum.

Styrningsalternativ för fjärrkontroll och knappar på 
basenheten
Funktioner för att snabbt panorera, vinkla och zooma, 
höja/sänka volymen, stänga av ljudet och svara/lägga 
på under samtal.

1080p HD upp till 30 bildrutor per sekund
Video av företagskvalitet.

Bred programkompatibilitet
Optimerad för Microsoft® Lync™ och Skype™ och 
kompatibel med de flesta andra populära EK-
plattformar.

Inbyggd UVC H.264-teknik och kompatibel med 
både pc- och Mac-datorer 
Plug-and-play-anslutning till ett flertal plattformar för 
videokonferenser.

Högkvalitativ webbkamerasensor och Logitech 
RightLight™ 2-teknik
Förbättrar bildkvaliteten vid svag belysning och motljus.

Autofokus
Gör det möjligt att visa närbilder av detaljerade 
dokument eller grafiska element under samtal.

78 graders bildvinkel och 180 graders 
videopanorering
Gör ConferenceCam perfekt för mindre gruppmöten.

Höjdstativ för kameran 
Placerar kamerans fokus i ögonhöjd för bästa möjliga 
videovinklar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


