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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Kompaktowa kamera
internetowa Full HD z migawką
prywatności

Zarówno w domu, jak i w biurze, UC CAM75FS zapewnia
wszystkie korzyści płynące z wideokonferencji. Dwa
zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z
odległości do 4 metrów, zapewniając wysokiej jakości
audio bez denerwujących szumów i zniekształceń w tle.

Kamera ta obsługuje wszystkie wiodące programy
konferencyjne, takie jak Zoom, Skype, Microsoft Teams, a
prosta i skuteczna migawka prywatności gwarantuje, że
kamera widzi Cię tylko wtedy, gdy tego chcesz.
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Pole widzenia 77 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
poniżej 80 stopni to dobre rozwiązanie dla
Twojego indywidualnego miejsca pracy.

Cyfrowa redukcja szumów
2D & 3D
Zapewniające wysoką jakość obrazu, te dwie,
połączone technologie odszumiania obrazu
zapewniają ostry i wyraźny obraz wideo i zdjęć,
nawet w warunkach słabego oświetlenia.

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.

Migawka prywatności
Manualna migawka prywatności to prosta w
obsłudze osłona na ekran, której zamknięcie
gwarantuje, że kamera nie będzie przekazywać
obrazu.
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Kamera

Pixels 2M

Rozdzielczość
fizyczna

Full HD 1080p

Obsługiwane
rozdzielczości

1080p (30kl/s); 720p (30kl/s); 576p (30kl/s)

Pole widzenia po
przekątnej (dFoV)

77°

Fokus stały

Fokus - odległość 1m

Apertura 2

Audio

Ilość mikrofonów
kierunkowych

2

Zasięg mikrofonu 4m

Zasięg mikrofonu
(kąt)

180°

Złącza

Camera USB Type-C

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu
szer. x wys. x gł.

80 x 69.5 x 38mm

Wymiary pudła szer. x
wys. x gł.

96 x 71 x 56mm

Waga (bez pudła) 0,05kg

Waga (z pudłem) 0.1kg

Kod EAN 4948570032990

POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-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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