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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Compacte Full HD-webcam met
cameraklep

Zowel thuis als op kantoor zorgt de UC CAM75FS ervoor
dat u kunt genieten van alle voordelen van
videovergaderingen. De geïntegreerde array met twee
microfoons detecteert audio tot op 4 meter afstand en
levert hoogwaardige audio zonder hinderlijke
achtergrondruis of vervorming.

Het ondersteunt alle toonaangevende vergadersoftware
zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams, en de eenvoudige
maar effectieve privacysluiter garandeert dat de camera u
alleen kan zien wanneer u dat wilt.
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Gezichtsveld van 77°
Het gezichtsveld betekent het zichtbare 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
gezichtsveld van minder dan 80 graden is een
perfecte keuze voor uw desktopopstelling.

2D en 3D digitale
ruisonderdrukking
Deze twee
beeldruisonderdrukkingstechnologieën zorgen
samen voor een ongelooflijke beeldkwaliteit en
voor scherpe en heldere beelden voor video en
foto's, zelfs bij weinig licht.

Heldere, scherpe en
natuurlijke audio
Met een geavanceerd algoritme voor
ruisonderdrukking, detecteert de geïntegreerde
microfoonarray met 2 elementen audio tot op 4
meter afstand, waardoor audio van hoge
kwaliteit wordt geleverd zonder hinderlijke
achtergrondruis of vervorming.

Privacyluik
Sluit gemakkelijk de handmatige schakelsluiter
om ervoor te zorgen dat uw camera u alleen kan
zien wanneer u dat wilt.

KENMERKEN
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Camera

Pixels 2M

Resolutie Full HD 1080p

Ondersteunde
resoluties

1080p/30fps, 720p/30fps, 576p/30fps

Diagonaal
gezichtsveld (dFoV)

77°

Focus modus vast

Focus afstand 1m

Opening 2

Audio

Aantal
microfoonarrays

2

Afstand
spraakopname

4m

Hoek van
stemopname

180°

Connectiviteit

Camera USB Type-C

DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B
x H x D

80 x 69.5 x 38mm

Doos afmetingen B x
H x D

96 x 71 x 56mm

Gewicht (zonder
doos)

0,05kg

Gewicht (inclusief
doos)

0.1kg

EAN code 4948570032990

ADDITIONELE INFORMATIE

Gerelateerde
producten

UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
SPK01M, UC SPK01L

SPECIFICATIE
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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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