ULEPSZONA
WSPÓŁPRACA

Oferta produktów firmy Logitech do współpracy wideo
Logitech, światowy lider w dziedzinie
produktów łączących ludzi z istotnymi
dla nich możliwościami cyfrowymi,
współpracuje z firmą Microsoft ® w
celu zaoferowania szeregu doskonale
zaprojektowanych narzędzi do współpracy,
które otrzymały certyfikat Skype dla firm
i zostały zoptymalizowane dla programu
Microsoft ® Lync ®.

Kamery internetowe firmy Logitech do
ujednoliconej komunikacji usprawniają
współpracę na komputerach dzięki obrazowi
HD o wysokiej jakości, podczas gdy zestawy
słuchawkowe USB zapewniają wyraźny i
czysty dźwięk, który usłyszy każdy uczestnik
spotkania. Ponadto linia kamer Logitech
ConferenceCam zapewnia ostry jak
brzytwa obraz i krystalicznie czysty dźwięk,
a do tego ma zadziwiająco dostępne ceny,
co sprawia, że każde miejsce spotkań może
stać się obszarem współpracy wideo.

Od osobistych miejsc pracy do duże sale
konferencyjne, firma Logitech zwiększa
wydajność użytkowników usługi Skype
dla firm i umożliwia współpracę dzięki
intuicyjnym narzędziom, które dostosowują
się do sposobu pracy ludzi, a nie na odwrót.

Oferta produktów firmy Logitech do współpracy wideo
KAMERY INTERNETOWE DO WSPÓŁPRACY TWARZĄ W TWARZ

WEBCAM C930e

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Najlepsza kamera internetowa HD
firmy Logitech z zawansowanymi funkcjami,
które dostosowano w celu usprawnienia
współpracy na komputerach.

Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s4
Pole widzenia: 90°

Nr katalogowy: 960-000972

Mikrofon: wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją automatycznej redukcji zakłóceń
Wymiary i waga: 94 x 43 x 71 mm (3,7 x 1,7 x 2,8 cala) / 162 g (5,7 uncji)

B910 HD WEBCAM

Perfekcyjna do indywidualnych
wideokonferencji z wysoką jakością na
komputerze. Spotykaj się twarzą w twarz
bez opuszczania biurka.

Rozdzielczość: HD 720p przy 30 kl./s4

Nr katalogowy: 960-000684

Mikrofon: dźwięk stereo o szerokim paśmie z 2 mikrofonami wielokierunkowymi

Pole widzenia: 78°

Wymiary i waga: 96 x 34 x 80 mm (3,8 x 1,3 x 3,2 cala) z zaczepem / 80 g (2,8 uncji)
B525 HD WEBCAM

Idealna do indywidualnych wideokonferencji
mobilnych dzięki niewielkiej, składanej
konstrukcji z możliwością pełnego obrotu
360 stopni.

Rozdzielczość: HD 720p przy 30 kl./s4

Nr katalogowy: 960-000842

Mikrofon: 1 mikrofon wielokierunkowy

Pole widzenia: 69°

Wymiary i waga: 69 x 29 x 40 mm (2,7 x 1,1 x 1,6 cala) z zaczepem / 88 g (3,1 uncji)

KAMERY CONFERENCECAM DLA WIDEOKONFERENCJI GRUPOWYCH

LOGITECH GROUP

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Zoptymalizowany dla dużych i średnich
grup do 20 osób, system Logitech Group
zapewnia krystalicznie czysty dźwięk i
ostry jak brzytwa obraz, a także prostotę
„plug and play” i zadziwiającą dostępność
cenową.

Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s4

Logitech GROUP
Nr katalogowy: 960-001057
Mikrofony rozszerzające
Nr katalogowy: 989-000171

Kamera: pole widzenia 90º po przekątnej, przesuwanie w zakresie 260° i pochylanie w zakresie 130°,
powiększanie bezstratne 10x
Zestaw głośnomówiący: dwukierunkowy zestaw głośnomówiący emituje rzeczywisty dźwięk, który jest
czysty, bogaty i zrozumiały. Cztery mikrofony wielokierunkowe zapewniają zasięg w obszarze o średnicy 6 m
(20 stóp) wokół bazy. Zasięg można zwiększyć do 8,5 m (28 stóp) przy użyciu opcjonalnych mikrofonów
rozszerzających
Elementy sterujące: Pilot z możliwością dokowania, dotykowe elementy sterujące na urządzeniu do przesuwania, pochylania, powiększania, odbierania/kończenia połączeń1, zwiększania/zmniejszania głośności, wyciszania oraz parowania Bluetooth® i zdalnego sterowania4, 5 ustawień wstępnych kamery i wyświetlacz LCD
Łączność: USB typu „plug and play”, technologia bezprzewodowa Bluetooth® i technologia
Near Field Communication (NFC)
Wymiary i waga: Kamera: 130 x 170 x 138 mm (5,1 x 7,0 x 5,4 cala) / 585 g (21 uncji);
Zestaw głośnomówiący: 240 x 65 x 240 mm (9,5 x 2,5 x 9,5 cala) / 1223 g (43 uncje);
Koncentrator: 94 x 34 x 74 mm (3,75 x 1,3 x 2,9 cala) / 83 g (3 uncje);
pilot: 50 x 120 x 12 mm (2 x 5 x 0,5 cala) / 51 g (2 uncje)

CONFERENCECAM
CONNECT

Przenośna konstrukcja typu „wszystko w
jednym” dostarcza ekonomiczne funkcje
wideokonferencji o jakości korporacyjnej
w praktycznie dowolnym miejscu pracy.
Doskonała konstrukcja oraz łatwe
przenoszenie i konfigurowanie.
Nr katalogowy: 960-001034

Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s4
Kamera: pole widzenia 90º po przekątnej, cyfrowe przesuwanie i pochylanie oraz mechaniczne kółko
przechylane
Zestaw głośnomówiący: dwukierunkowy zestaw głośnomówiący z usuwaniem echa akustycznego i
technologią redukcji szumów. Dwa wielokierunkowe mikrofony o średnicy zasięgu 3,7 m (12 stóp)
Elementy sterujące: pilot z możliwością dokowania do obsługi funkcji kamery/zestawu
głośnomówiącego. Pilot o zasięgu 3 m (10 stóp).
Łączność: USB typu „plug and play”, technologia bezprzewodowa Bluetooth® i technologia Near Field
Communication (NFC)
Wymiary i waga: 75 x 75 x 304 mm (3 x 3 x 12 cali) / 766 g (27 uncji)
Pilot: 41 x 128 x 9 mm (1,6 x 5,0 x 0,4 cala) / 35 g (1,2 uncji); kabel USB: 2 m (78,7 cala)

CONFERENCECAM
BCC950

Kamera Logitech ConferenceCam
BCC950 to wszechstronne rozwiązanie do
obsługi wideokonferencji z obrazem HD
i profesjonalnym dźwiękiem na potrzeby
współpracy w małej grupie.
Nr katalogowy: 960-000867

Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s5
Kamera: pole widzenia 78º po przekątnej, przesuwanie w zakresie 180° i pochylanie w zakresie 55°
Zestaw głośnomówiący: wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją automatycznej redukcji
zakłóceń. Średnica zasięgu do 2,4m (8 stóp).
Elementy sterujące: pilot i elementy sterujące na urządzeniu do przesuwania, pochylania,
powiększania, odbierania/kończenia połączeń1, zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania
Łączność: połączenie USB typu „plug and play”
Wymiary i waga: 154 x 345 x 147 mm (6,1 x 13,6 x 5,8 cala) z wysięgnikiem do zwiększania wysokości /
568 g (20,03 uncji); Pilot: 118 x 19 x 49 mm (4,6 x 7,5 x 1,9 cala) / 47 g (1,7 uncji)

Oferta produktów firmy Logitech do współpracy wideo
ROZWIĄZANIA AUDIO UMOŻLIWIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ

WIRELESS HEADSET
H820e

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy DECT
klasy korporacyjnej. Dioda LED połączenia,
przycisk wyciszania na wysięgniku i dioda
LED wyciszenia.

Sposób noszenia: dostępny w wersji mono lub stereo; regulowany wyściełany pałąk, wyściełane słuchawki

Nr katalogowy wersji Dual: 981-000517
Nr katalogowy wersji Mono: 981-000512

Zasięg: do 100 m (> 300 stóp)
Żywotność akumulatora/czas rozmowy: do 10 godzin rozmów w szerokim paśmie. Podstawka do
ładowania w zestawie.
Regulatory głośności: odbieranie/kończenie połączenia przy uchu, przyciski zwiększania/zmniejszania
głośności, przycisk wyciszania i wskaźnik na wysięgniku
Wymiary i waga: 174 x 165 x 50 mm (6,8 x 6,5 x 2 cale) / Dual 128 g (4,5 uncji); Mono 88 g (3,1 uncji)

USB HEADSET H650e

Dźwięk klasy korporacyjnej z systemem DSP
oraz łatwe w obsłudze funkcje, takie jak
inteligentna dioda LED połączenia, która
minimalizuje przeszkadzanie.
Nr katalogowy wersji Stereo: 981-000519
Nr katalogowy wersji Mono: 981-000514

Sposób noszenia: dostępny w wersji mono lub stereo; regulowany wyściełany pałąk, wyściełane słuchawki
Zasięg: kabel 2,2 m (7,2 stopy)
Żywotność akumulatora/czas rozmowy: bez ograniczeń (połączenie przewodowe USB zapewnia
stale zasilanie)
Regulatory głośności: Kontroler na kablu zapewniający szybki dostęp w celu odbierania/kończenia
połączenia2, zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania
Wymiary i waga: 174 x 165 x 50 mm (6,8 x 6,5 x 2 cale) / Stereo 120 g (4,2 uncji); Mono 93 g (3,3 uncji)

USB HEADSET H570e

Klarowna, komfortowa i stylowa
komunikacja o jakości korporacyjnej
niezależnie od budżetu.

Sposób noszenia: dostępny w wersji mono lub stereo; regulowany wyściełany pałąk, wyściełane słuchawki

Nr katalogowy wersji Stereo: 981-000575
Nr katalogowy wersji Mono: 981-000571

Żywotność akumulatora/czas rozmowy: bez ograniczeń (połączenie przewodowe USB zapewnia
stale zasilanie)

Zasięg: kabel 2,1 m (6,9 stopy)

Regulatory głośności: Kontroler na kablu zapewniający szybki dostęp w celu odbierania/kończenia
połączenia2, zwiększania/zmniejszania głośności i wyciszania
Wymiary i waga: 180 x 200 x 60 mm (7,1 x 7,9 x 2,4 cala) / Stereo 219 g (7,7 uncji); Mono 194 g (6,8 uncji)
MOBILE SPEAKERPHONE
P710e

Przekształć natychmiastowo dowolne
miejsce pracy w salę konferencyjną.
Zapewnia dźwięk klasy korporacyjnej z
systemem DSP, mobilność i elastyczność
drugiego ekranu w połączeniu ze
zintegrowaną podstawką urządzenia
mobilnego.

Łączność: USB typu „plug and play”, technologia bezprzewodowa Bluetooth® i technologia Near Field
Communication (NFC)

Nr katalogowy: 980-000742

Regulatory głośności: dotykowe elementy sterujące do odbierania/kończenia połączeń, zwiększania/
zmniejszania głośności i wyciszania

Podstawka urządzenia: umożliwia ustawienie telefonu komórkowego lub tabletu pod idealnym
kątem do obsługi wideopołączeń bez drgań.
Żywotność akumulatora/czas rozmowy: do 15 godzin

Wymiary i waga: 120 x 120 x 40 mm (4,8 x 4,8 x 1,5 cala) / 275 g (9,7 uncji)

ROZWIĄZANIA DO WSPÓŁPRACY WIDEO

PTZ PRO CAMERA

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej klasy kamera wideo HD PTZ z
obsługą USB, przeznaczona do użytku
w salach konferencyjnych, podczas
szkoleń i dużych imprez, a także w innych
profesjonalnych zastosowaniach wideo.

Rozdzielczość: Full HD 1080p przy 30 kl./s4

Nr katalogowy: 960-001022

Optyka: pole widzenia 90º po przekątnej, przesuwanie w zakresie 260° i pochylanie w zakresie 130°,
powiększanie bezstratne 10x
Elementy sterujące na pilocie: przesuwanie/pochylanie/powiększanie3, zdalne sterowanie1, ustawienia
wstępne kamery
Łączność: połączenie USB typu „plug and play”
Wymiary i waga: Kamera: 130 x 130 x 150 mm (5,1 x 5,1 x 5,9 cala) / 590 g (20,8 uncji)
Pilot: 50 x 120 x 9,8 mm (2,0 x 4,7 x 0,4 cala) / 48 g (1,7 uncji)

Czy Twoja firma wdraża rozwiązanie
Skype dla firm lub Microsoft® Lync®?
Możesz zakwalifikować się na testy produktów firmy
Logitech do współpracy wideo.
Zgłoszenia należy przesyłać na stronie www.logitech.com/skypeforbusiness
Dowiedz się więcej na stronie www.logitech.com/ VC
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W przypadku aplikacji Skype dla firm i Microsoft® Lync®;
wymagane pobranie wtyczki.

1

2

 urządzeniami mobilnymi obsługującymi technologię
Z
Miracast.

3

W przypadku aplikacji Skype dla firm, Skype® i Microsoft®
Lync®.

4

 bsługiwane tryby wideo różnią się w zależności od aplikacji
O
Aplikacje Lync® i Skype dla firm wymagają pobrania wtyczki.
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