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Kamera panoramiczna 4K z
technologią automatycznego
śledzenia

Dzięki polu widzenia 180° i 13 megapikselom kamera UC
CAM180UM sprawia, że wszystko, co ważne, pozostaje
zawsze widoczne. Sześć predefiniowanych widoków
wideo jest łatwo dostępnych za pomocą jednego
przycisku, a dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe
wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów.

Technologia automatycznego śledzenia nie tylko
rozpoznaje i przybliża uczestników spotkania, ale także
podąża za mówcami, gdy poruszają się po
pomieszczeniu. Kamera jest kompatybilna ze wszystkimi
wiodącymi programami konferencyjnymi, takimi jak Zoom,
Skype, Microsoft Teams i innymi.
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Pole widzenia 180 stopni
Pole widzenia to 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 180 stopni gwarantuje, że
wszyscy uczestnicy spotkania będą doskonale
widoczni, nawet osoby siedzące na krańcach
pokoju.

Sześć predefiniowanych
widoków obrazu
Wystarczy dotknąć górnej części aparatu, aby
przełączać się między różnymi opcjami widoku.
Od jednokierunkowego wykładu po burzę
mózgów z udziałem wielu osób — ta kamera
uchwyci wszystko.

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

PanoCam Studio
Software

tak

Pixels 12M

Rozdzielczość
fizyczna

4K UHD

Obsługiwane
rozdzielczości

2160p (24kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)

Pole widzenia po
przekątnej (dFoV)

180°

Fokus stały

Fokus - odległość 1.5m

Apertura 2.2

Automatyczne
kadrowanie

tak

Audio

Ilość mikrofonów
kierunkowych

2

Zasięg mikrofonu 4m

Zasięg mikrofonu
(kąt)

180°

Złącza

Camera USB Type-C

USB out tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Uchwyt montażowy tak

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gł.

144 x 73 x 26mm

Wymiary pudła szer. x
wys. x gł.

175 x 175 x 44mm

Waga (bez pudła) 0.2kg

Waga (z pudłem) 0.5kg

Kod EAN 4948570033027

POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,
UC SPK01L

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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