
Kamera UNITE® 20 1080p

Profesjonalna kamera USB z obiektywem o kącie widzenia 120
stopni w poziomie do umieszczenia na monitorze komputera lub
wyświetlaczu laptopa oferująca obraz o jakości FullHD.

Najwyższa jakość kamery tych
rozmiarów
Po prostu umieść ją na monitorze lub
wyświetlaczu laptopa, by korzystać z
obrazu 1080p i szerokokątnego
obiektywu (120 stopni).

> Rozdzielczość do 1080p (Full HD).

> Szerokokątny obiektyw 120°.

> W pełni funkcjonalny interfejs USB 2.0 z
2-kanałowym sygnałem wideo oraz
zasilaniem kamery.

> Niezwykle wysoki wskaźnik sygnału do
szumów (SNR), dzięki zaawansowanym
algorytmom kasowania zakłóceń 2D i 3D.

> Łatwy montaż na monitorze lub wyświetlaczu
laptopa.

> Używaj z komputerem i aplikacjami do
wideokonferencji lub kolaboracji online jak
COLLABORATE® Space od ClearOne,
Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™,
GoToMeeting™ i innymi.

> Dobierz do kamery UNITE 20 Pro
zestaw głośnomówiący ClearOne
CHAT 50 lub CHAT 150, aby móc
korzystać z najwyższej jakości obrazu i
dźwięku do konferencji przez aplikację
na komputerze.

ZASTOSOWANIA GDZIE STOSOWAĆ?

• Wideokonferencje BYOD
• Konferencje przez Internet
• Unified Communications

• Komputery stacjonarne
• Laptopy (Windows,

MacOS, Chromebook)

Niezrównana do konferencji przez
komputer
Do komputera z dowolną aplikacją do
konferencji lub kolaboracji online jak
COLLABORATE® Space od
ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™,
WebEx™, GoToMeeting™ i inne.

Great Ideas Need to be SeenTM
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PROFESJONALNE KAMERY



PROFESJONALNE KAMERY

Kamera UNITE® 20 1080p
System wideo
•Full HD (1920 x 1080)
•Sensor: 1/2.7’’, CMOS, liczba piskseli: 2.07M
•Tryb skanowania: progresywny
•Obiektyw: ogniskowa: f=2.8mm, FOV:120°
•Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
•Migawka: 1/30s – 1/10000s
•Balans bieli: auto, wewnątrz, zewnątrz, jednym
przyciskiem, manualny

•Kompensacja oświetlenia z tyłu: obsługiwana
•Cyfrowe kasowanie szumu: 2D i 3D
•Poziomy kąt widzenia: szeroki kąt do 120°
•Łatwa instalacja: wyposażony w wygłuszający
drgania uchwyt pasujący do niemal wszystkich
monitorów, stabilny i niezawodny.

Cechy komunikacji USB
•Zgodne systemy operacyjne

•Windows® 7
•Windows 8.1
•Windows 10 lub nowszy
•macOS™ 10.10 lub nowszy
•Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 lub
nowszy

•Procesor 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo lub wyższy
•co najmniej 2 GB pamięci RAM
•dostępne złącze USB 2.0

•Systemy kodowania / kompresja: H.265 / H.264 /
MJPEG

•Formaty wideo: 1080p@30fps/25fps, 720p30/25,
960x540p30/25, 640x360p30/25

•Protokół komunikacji USB: UVC 1.0 ~ UVC
1.5 (opcjonalnie)

Złącze wejścia/wyjścia
• USB 2.0: Typ A

Pozostałe cechy
• Napięcie zasilania: 5v (przez złącze USB)
• Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
• Temperatura przechowywania: 40°C ~ 60°C
• Waga: 0.093 kg (bez uchwytu montażowego),

0.2 kg (z uchwytem)
• Rozmiary: 118mm x 37.2mm x 30.8mm
• Kod produktu: 910-2100-020

Nazwy oraz logotypy innych produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich
odpowiednich właścicieli, którzy niekoniecznie popierają ClearOne lub produkty ClearOne. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Informacja może być zmieniana bez wcześniejszej notyfikacji.  © 2019 ClearOne.
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