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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Uniwersalny panel
konferencyjny

Wybierz proste rozwiązanie do współpracy oferujące
kamerę 12 megapikseli, 6 mikrofonów kierunkowych i 8-
watowy głośnik. Inteligentne funkcje obejmujące
wykrywanie twarzy, automatyczne śledzenie i lokalizację
głosu, gwarantują wysoką jakość doświadczeń.
Dodatkowo panel daje możliwość zachowania trzech
predfiniowanych ustawień, a funkcją zoom można
sterować pilotem. 
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Pole widzenia 120 stopni
Pole widzenia oznacza obszar, który widoczny
jest przez obiektyw kamery. Ma on
bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z
miejsca spotkania będzie widoczne dla
uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 120
stopni to odpowiednie rozwiązanie dla
większości standardowych sal konferencyjnych.

Automatyczne kadrowanie
Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i
lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która
mówi i płynnie przełącza się między
prezenterami, automatycznie dostosowując się
do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie
tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także
śledzi ich, gdy poruszają się po sali.

Predefiniowane ustawienia
kamery
Trzy predefiniowane ustawienia kamery w
połączeniu z 5-krotnym zoomem pozwalają na
szybkie rozpoczęcie spotkania. Po prostu
zapisz, gdzie kamera ma skierować obiektyw i
przy pomocy jednego przycisku przełączaj się
między zapisanymi ustawieniami.

Dźwięk jakości studyjnej
6-elementowy mikrofon i 8-watowy głośnik z
adaptacyjnym tłumieniem echa, automatycznym
śledzeniem, redukcją szumów, automatyczną
kontrolą wzmocnienia i eliminacją pogłosu
zapewniają wyraźny, wysokiej jakości dźwięk
wolny od szumów tła i zniekształceń.
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Kamera

Pixels 12M

Rozdzielczość
fizyczna

4K UHD

Obsługiwane
rozdzielczości

2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)

Pole widzenia po
przekątnej (dFoV)

120°

Fokus stały

Fokus - odległość 2m

Zoom 5x digital zoom

Automatyczne
kadrowanie

tak

Ilość
predefiniowanych
ustawień kamery

3

Audio

Ilość mikrofonów
kierunkowych

6

Zasięg mikrofonu 8m

Adaptacyjne
tłumienie echa

tak

Automatyczne
śledzenie

tak

Redukcja szumów tak

Automatyczna
kontrola wzmocnienia

tak

Redukcja odgłosów
wybrzmiewania

tak

Wbudowane głośniki 1 x 8W

Złącza

Camera USB Type-C

Wejście/wyjście audio x1

AKCESORIA W ZESTAWIE

Uchwyt montażowy tak

Osłona
antyszpiegowska

tak

Pilot tak (baterie w zestawie)

Zasilacz tak

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

SPECYFIKACJA
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WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gł.

462 x 76 x 93mm

Wymiary pudła szer. x
wys. x gł.

538 x 160 x 169mm

Waga (bez pudła) 1kg

Waga (z pudłem) 2.3kg

Kod EAN 4948570032983

POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,
UC SPK01L
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Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów

matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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