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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Kamera internetowa 4K do
konferencji z polem widzenia 120
stopni i automatycznym
kadrowaniem

Dzięki polu widzenia 120°, oferująca 8 megapikseli
kamera UC CAM120UL, wyposażona w technologie
redukcji szumów 2D i 3D, zapewnia rewelacyjną płynność i
szczegółowość obrazu, nawet w warunkach słabego
oświetlenia i sprawia, że wszystko, co ważne, pozostaje
widoczne.
Dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają
dźwięk z odległości do 4 metrów.

Łatwa w konfiguracji i oferująca obrót o 360 stopni z
regulacją kąta pochylenia o 10 stopni, ta lekka kamera
idealnie sprawdzi się w każdej przestrzeni konferencyjnej.
Jest ona kompatybilna z wszystkimi wiodącymi
programami konferencyjnymi, takimi jak Zoom, Skype,
Microsoft Teams i inne.
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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.

Cyfrowa redukcja szumów
2D & 3D z HDR
Zapewniające niesamowitą jakość obrazu, te
dwie, połączone technologie odszumiania
obrazu zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i
zdjęć, nawet w warunkach słabego oświetlenia.
Aby mieć pewność, że wszyscy członkowie
Twojego zespołu są zawsze dobrze widoczni,
niezależnie od warunków oświetlenia otoczenia,
technologia High Dynamic Range (HDR)
automatycznie dostosowuje poziom jasności,
aby utrzymać Cię w centrum uwagi.

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.

Czysty, wyraźny i naturalny
dźwięk
Wyposażone w zaawansowane algorytmy
redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony
kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4
metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk
wolny od irytujących szumów tła lub
zniekształceń.
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Kamera

Pixels 8M

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 1.5m

Apertura 1.8

Automatyczne
kadrowanie

tak

Audio

Ilość mikrofonów
kierunkowych

2

Zasięg mikrofonu 4m

Zasięg mikrofonu
(kąt)

180°

Złącza

Camera USB Type-C

Host USB v.2.0

MECHANICZNE

Kąt pochylenia ≤10°

Rotacja 360°

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gł.

118 x 53.4 x 48.5mm

Wymiary pudła szer. x
wys. x gł.

147 x 91 x 70.5mm

Waga (bez pudła) 0.2kg

Waga (z pudłem) 0.31kg

Kod EAN 4948570033010

POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty UC CAM120ULB-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M

SPECYFIKACJA
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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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