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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Alles-in-één conferentiebar

Vereenvoudig uw vergaderingen met één enkele
collaboratieoplossing uitgerust met een 12MP camera, 6-
array microfoon en 8W speakerphone. Intelligente
gezichtsherkenning, auto-tracking en spraaklokalisatie
zorgen voor een vlekkeloze vergaderervaring, terwijl in- en
uitzoomen en 3 voorinstellingen voor cameraposities
kunnen worden bediend met de afstandsbediening.
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Gezichtsveld van 120°
Het gezichtsveld betekent het waarneembare
gebied dat door de cameralens kan worden
gezien. Het vertaalt zich direct naar hoeveel
van uw vergaderruimte zichtbaar zal zijn voor
de deelnemers die op afstand deelnemen. Een
120 graden FoV is de juiste oplossing voor de
meeste standaard vergaderruimtes.

Auto-framing
Met intelligente gezichtsherkenning en
stemlokalisatie volgt de camera wie er aan het
woord is en schakelt soepel tussen
presentatoren, automatisch aangepast aan de
locatie en aantal deelnemers. Het herkent en
zoomt niet alleen in op deelnemers aan de
vergadering, maar volgt ook sprekers terwijl ze
door de ruimte bewegen.

Voorinstellingen
camerapositie
Drie vooraf gedefinieerde camera-presets
gecombineerd met 5x digitale zoom zorgen
voor een onmiddellijke start van een
vergadering. Richt de camera gewoon op het
gewenste brandpunt, sla het op en selecteer
indien nodig met één knop één van de
opgeslagen opties.

Geluid van studiokwaliteit
Een microfoon met 6 elementen, een 8W-
speakerphone met adaptieve echo-
onderdrukking, automatische tracking,
ruisonderdrukking, automatische
versterkingsregeling en na-galm leveren
heldere, hoogwaardige audio zonder
achtergrondruis of vervorming.

KENMERKEN
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Camera

Pixels 12M

Resolutie 4K UHD

Ondersteunde
resoluties

2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps

Diagonaal
gezichtsveld (dFoV)

120°

Focus modus vast

Focus afstand 2m

Zoom 5x digital zoom

AutoFraming ja

Aantal
voorinstellingen voor

camerapositie

3

Audio

Aantal
microfoonarrays

6

Afstand
spraakopname

8m

Adaptieve echo-
onderdrukker

ja

Automatisch volgen ja

Ruisonderdrukking ja

Automatische
versterkingsregeling

ja

Weerkaatsing ja

Luidspreker 1 x 8W

Connectiviteit

Camera USB Type-C

Audio In/Out x1

INBEGREPEN ACCESSOIRES

Muurbevestiging ja

Anti-gluurder sluiter ja

Afstandsbediening ja (inclusief batterijen)

Oplader ja

DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B
x H x D

462 x 76 x 93mm

SPECIFICATIE
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Doos afmetingen B x
H x D

538 x 160 x 169mm

Gewicht (zonder
doos)

1kg

Gewicht (inclusief
doos)

2.3kg

EAN code 4948570032983

ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde
producten

UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,
UC SPK01L
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Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden
gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS
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