
Logitech PTZ Pro 2(960-001186)
Logitech PTZ Pro 2 - Conferentiecamera - PTZ - kleur - 1920 x 1080 - 1080p - gemotoriseerd - USB -
H.264

De Logitech PTZ Pro 2 levert de beste optics en levensechte video om een ervaring te creëren alsof u
samen in dezelfde ruimte zit,zelfs als u duizenden kilometers van elkaar verwijderd bent. De technische
verbeteringen zorgen voor ongelooflijk scherpe beeldresolutie,uitstekende reproductie van de kleuren en
uitzonderlijke optische accuratesse. En voor slechts de helft van de prijs van vergelijkbare modellen is PTZ
Pro 2 duidelijk de slimme keuze.

Belangrijkste Selling Points

Geavanceerde videotechnologie
Gemakkelijk in te stellen en te gebruiken
Actie vastleggen in HD
Bedienen van dichtbij of op afstand

Kenmerken product

Geavanceerde videotechnologie
De PTZ Pro 2 is voorzien van zulke cameratechnologieen als 10x HD-zoom met 260 graden pannen en 130 graden kantelen. Dankzij
camerabediening op afstand en drie instelbare voorinstellingen is het een gebruiksvriendelijke oplossing voor organisatoren. H.264 UVC 1.5
met SVC (Scalable Video Coding) legt minder beslag op de bandbreedte.
Gemakkelijk in te stellen en te gebruiken
PTZ Pro 2 wordt aangesloten met één USB-kabel. Dankzij de certificeringen van toonaangevende videocommunicatiemerken kunt u
eenvoudig elke videovergadertoepassing gebruiken,inclusief de toepassingen die u al gebruikt.
Actie vastleggen in HD
Met uitstekende beeldresolutie,kleurweergave en optische nauwkeurigheid is de PTZ Pro 2 een ideale keuze voor grote vergaderruimten en
collegezalen. De opgewaardeerde motormontage zorgt voor vloeiende overgangen tussen voorinstellingen. De precisielens stelt automatisch
scherp op mensen en voorwerpen voor een haarscherpe resolutie.
Bedienen van dichtbij of op afstand
Pan,kantel en zoom met de afstandsbediening om alles te zien in uw vergaderruimte,collegezaal,klaslokaal of werkruimte. De camera kan
ook vanaf een externe locatie worden bediend met behulp van downloadbare software.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving Logitech PTZ Pro 2 - conferentiecamera

Type apparaat Conferentiecamera - pan / tilt / zoom

Type camerbevestiging Bevestiging statief

Afmetingen (BxDxH) 13.1 cm x 13 cm x 14.6 cm

Gewicht 580 g

Verbindingstechnologie Met snoer

Camera Kleur

Optisch in-/uitzoomen 10 x

Max. resolutie 1920 x 1080

Framesnelheid (max) 30 frames per seconde

Modi Video 1080p

Brandpuntsafstandregeling Gemotoriseerde zoom

Focusinstelling Automatisch

Panbereik (graden) 260

Tiltbereik (graden) 130

Interfaces USB

Kabels meegeleverd 1 - USB-kabel - extern - 3.05 m



Voorzieningen Veiligheidsslotsleuf (kabelslot apart verkocht),LED-indicator,compatibel met
Jabber,compatibel met WebEx,compatibel met Skype

Garantie van de fabrikant 2 jaar garantie

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type apparaat Conferentiecamera

Type camerbevestiging Bevestiging statief

Verbindingstechnologie Met snoer

Breedte 13.1 cm

Diepte 13 cm

Hoogte 14.6 cm

Gewicht 580 g

Camera

Type Kleur - pan / tilt / zoom

Digitale video-indeling H.264

Max digitale videoresolutie 1920 x 1080

Modi Video 1080p

Video Capture 1920 x 1080 @ 30 fps

Voorzieningen Veiligheidsslotsleuf (kabelslot apart verkocht),LED-indicator,compatibel met
Jabber,compatibel met WebEx,compatibel met Skype

Lensconstructie

Type Gemotoriseerde zoom

Optisch in-/uitzoomen 10 x

Focusinstelling Automatisch

Horizontaal gezichtsveld
(graden) 90

Pannen

Bereik (graden) 260

Kanteling

Bereik (graden) 130

Interfaces

Computerinterface USB

Diversen

Meegeleverde accessoires Afstandsbediening,muur-/tafelbevestiging

Kabels meegeleverd 1 x USB-kabel - extern - 3.05 m

Conformiteitsnormen Plug and Play

Stroom



Voeding Netspanningsadapter - extern

Software / Systeemvereisten

Benodigd besturingssysteem Apple MacOS X 10.10 of hoger,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10

Garantie van de fabrikant

Service &Support Beperkte garantie - 2 jaar

Wat zit er in de doos

Logitech PTZ Pro 2
USB-kabel - 3.05 m
Netspanningsadapter,afstandsbediening,muur-/tafelbevestiging

Tech Data is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


