
Zastosowanie
• Wideokonferencje
• Audiokonferencje
• Bezprzewodowe prezentacje i współpraca
• Szkolenia
• Ogłoszenia korporacyjne

Przeznaczenie
• Średnie i duże sale konferencyjne
• Sale zarządu
• Centra szkoleniowe
• Sale lekcyjne

COLLABORATE Pro 900 to kompletne 
rozwiązanie audio-wideo, stworzone po to, 
aby sprostać dzisiejszym wymaganiom 
stawianym dla konferencji, współpracy
i komunikacji.

Uniwersalny projekt sprawia, że rozwiązanie 
idealnie nadaje się do wielu zastosowań,
w tym wideokonferencji, profesjonalnych 
konferencji audio, bezprzewodowych 
prezentacji, współpracy i szkoleń itp.

COLLABORATE Pro  900 jest idealny do 
jednostronnej i wielostronnej współpracy,
w której uczestniczy do 25 lokalizacji
z użytkownikami połączonymi z dowolnego 
miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia - 
komputera, smartfona, terminali 
wideokonferencyjnych lub telefonu.
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Sprowadza tradycyjne wideokonferencje SIP/H.323 i chmurowe rozwiązanie wideo do jednego urządzenia 
dla wielostronnej współpracy, aby połączyć do 25 lokalizacji

Zwycięzca nagród mikrofon panelowy Beamforming i wiodący na rynku mixer audio CONVERGE Pro dla 
najlepszego w swojej klasie profesjonalnego audio

Perfekcyjny dla jednostronnej i wielostronnej interaktywnej współpracy

Uniwersalność rozwiązania sprawia, że jest ono idealne do wielu zastosowań i środowisk od sal 
konferencyjnych po centra szkoleniowe

Współpraca z wieloma źródłami z możliwością jednoczesnego przechwytywania do 4 sygnałów wideo

2 lata gwarancji
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Współpraca tradycyjnego i chmurowego wideo
Wielostronna współpraca przy pomocy jednego rozwiązania wykorzystującego 
zarówno tradycyjną wideokonferencję SIP/H.323, jak i wideo w chmurze 

+ Wideokonferencja full HD 1080p SIP/H.323 z przesyłaniem
danych
w jakości 1080p bezprzewodowo lub przez HDMI

+ Spontania pozwala na spotkania wideo dla max. 25
użytkowników połączonych przy pomocy komputera,
urządzeń mobilnych i/lub terminali stacjonarnych

+ Współpraca w czasie rzeczywistym: współdzielenie ekranu,
whiteboard, adnotacje, przesyłanie plików, nagrywanie i inne.

+ Współpraca z wieloma źródłami z możliwością jednoczesnego
przechwytywania do 4 sygnałów wideo

Wideo klasy Enterprisenterprise
Kamera ClearOne UNITE® USB PTZ gwarantuje doskonałą jakość 
obrazu dla lepszej współpracy wideo.

+ Jakość wideo full HD 1080p 60fps

+ 12krotny zoom optyczny pozwala na pokazanie nawet
najdrobniejszych szczegółów

+ Szeroki kąt widzenia – 73 stopnie, umożliwiający
uchwycenie wszystkich uczestników spotkania

+ Presety

+ Zdalne sterowanie kamerą: zoom, obracanie, pochylanie

Bezprzewodowe prezentacje i współpraca 
Współpraca jednostronna z bezprzewodowym przesyłaniem treści, wideo, 
adnotacji i widoku tablicy na ekran za pomocą komputera lub urządzeń mobilnych.

+ Bezprzewodowe przesyłanie prezentacji z komputera lub urządzeń
mobilnych w rozdzielczości 1080p

+ Do 4 prezenterów udostępniających treści w tym samym czasie

+ Przesyłanie wideo z laptopa lub urządzeń mobilnych na wyświetlacz, a
dźwięku przez system nagłośnienia pokoju konferencyjnego

+ Interaktywna tablica aby przekazywać informacje używając narzędzi
do rysowania na komputerze lub za pomocą ekrany dotykowanego

+ Interaktywna tablica i adnotacje w udostępnianej treści za pomocą
własnego komputera lub ekranu dotykowego

Przechwytywanie i nagrywanie 
COLLABORATE Pro 600 może działać jako rozwiązanie do przechwytywania
i nagrywania wysokiej rozdzielczości głosu, wideo i danych z dostępem na żądanie.

+ Nagrywanie wystąpień, spotkań, konferencji, wykładów, szkoleń i
innych

+ Nagrywanie zarówno prezentera i prezentacji podczas wykładu lub
szkolenia

+ Przechwytywanie obrazu zarówno lokalnego, jak i zdalnych
uczestników oraz treści udostępnianych w czasie konferencji lub
spotkań

+ Zapisywanie nagrań do wbudowanej pamięci, na zewnętrznych
nośnikach lub dyskach sieciowych

Profesjonalne audio 
COLLABORATE Pro 900 zawiera wiodący na rynku mikser audio 
ClearOne CONVERGE® Pro 840T i mikrofon panelowy Beamforming 
gwarantujące niezrównanej jakości dźwięk i najbardziej naturalne 
odczucia audiokonferencyjne 

+ Mikrofon panelowy Beamforming z wbudowanymi 24
elementami mikrofonowymi zapewnia dwukrotnie większe
zbieranie dźwięku i zastępuje tym samym 10 tradycyjnych
mikrofonów

+ Technologia Beamforming z adaptacyjnym przetwarzaniem
akustycznym i adaptacyjnym zbieraniem próbek dźwięku dla
najlepszych wrażeń audio

+ Mikser audio CONVERGE® Pro 840T z cyfrowym
przetwarzaniem dźwięku HDConference™  i wbudowanym
interfejsem telefonicznym

Streaming
COLLABORATE Pro 600 może działać jako urządzenie do 
przechwytywania i streamingu głosu, wideo i danych do wielu 
odbiorców zlokalizowanych w tej samej lub innej sieci.
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+ Transmisja na żywo prezentacji, spotkań, konferencji,
wykładów, szkoleń do wielu odbiorców

+ Zdalne uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach

+ Obsługa zarówno streamingu unicast i multicast
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Kodek COLLABORATE 
• Wejścia wideo: 2x HDMI, 2x USB 3.0
• Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x Display port
• Wejścia audio: CONVERGE Pro via USB
• Wyjścia audio: CONVERGE Pro via USB 

Profesionalne Audio
• Mikser audio CONVERGE Pro 840T
• Mikrofon panelowy ClearOne Beamforming

Specyfikacja

Part Number
• 930-3001-900 (z białym mikrofonem panelowym Beamforming)
• 930-3001-900-B (z czarnym mikrofonem panelowym Beamforming) 

Spontania

Zestaw zawiera

• Kodek COLLABORATE 600
• UNITE 100 PTZ camera
• Mixer CONVERGE Pro 840T 
• Mikrofon Beamforming z zestawem POE
• CONVERGE USB
• Pilot
• Wirtualny pokój spotkań Spontania (Spontania Collaboration 

Meeting Room) (abonament na rok) 
• Zasilacze, kable i akcesoria
• Licencja na 4stronny mostek (MCU) SIP/H.323 
• Bezprzewodowe prezentacje i wspólpraca (licencja 

dla 1 użytkownika)
• 2 lata gwarancji

Kamera UNITE 100 USB PTZ 

• 12x zoom optyczny, f=3.9~47mm
• Kąt widzenia w poziomie: 73°
• Wyjście USB 3.0 i DVI-I 
• Full HD 1080p 60fps
• Sterowanie: pilot, USB (UVC), RS-232
• Zakres ruchu w poziomie: ±170°, pionie: -30° do +90° 

Charakterystyka wideo

• Rozdzielczość do 1080p @ 60 fps
• H.261, H.263, H.263+/++
• H.264/AVC High Profile – do 6Mbps

Standardy audio

• 20KHz: AAC-LD
• 14KHz: G.722.1 Annex C
• 7KHz: G.722, G.722.1
• 3.4KHz: G.711, G.723.1, G.728. G.729. AMR (3G) 

Udostępnianie danych

• Obsługa H.239 dla przesyłania danych
• Rozdzielczość do 1080p
• Przesyłanie : bezprzewodowo, HDMI, USB

Nagrywanie
• Formaty: MP4, WMV
• Zapis: lokalny, dyski sieciowe (NAS)

Streaming
• Format: RTSP – Unicast and Multicast streaming
• Max liczba widzów (unicast): 20
• Max liczba widzów (multicast): Zależy od sieci

Uwaga: Streaming nie jest obsługiwany w sesji Spontania 

Sterowanie
• Pilot
• Zrządzanie i sterowanie przez przeglądarkę
• Telnet API
• Moduły AMX i Crestron

Książka telefoniczna
• Lokalna książka telefoniczna 1000+ 
• Globalna książka telefoniczna 10,000+ 
• Obsługa H.350 (przez COLLABORATE Central)
• Obsługa książki telefonicznej bazującej na LDAP
• OpenLDAP
• Aktywne wyszukiwanie i zapytania filtrujące

Wymiary opakowania
• Wymiary: 84 x 69 x 46 (cm)
• Waga: 22 kg

Gwarancja
• Dwuletnia gwarancja 

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie
i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych 
partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi 
oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki 
handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Importer i dystrybutor ClearOne w Polsce 
KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
tel. 22 646 76 76, 
email: clearone@kontel.pl
www.clearone.pl

http://www.clearone.pl



