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Doświadcz rozdzielczości 4K i superszerokiego kąta widzenia
obiektywu do najwyższej jakości obrazu wideo dla małych sal
konferencyjnych za przystępną cenę. Dołóż wybrany przez Ciebie
mikrofon i głośnik, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu i dźwięku
w konferencji.

Profesjonalna jakość obrazu
Profesjonalna rozdzielczość 4K; obiektyw
o kącie widzenia 120 stopni; cyfrowy
zoom.

> Obraz 4K, auto-focus i 3-krotny cyfrowy
zoom

> Ultraszeroki kąt widzenia 120 stopni

> Szeroki dynamiczny zakres dla
optymalnego odzwierciedlenia obrazu

> Bardzo wysoki wskaźnik SNR (sygnał do
hałasu) z zaawansowanym kasowaniem
szumu 2D i  3D

> W pełni funkcjonalne połączenie USB
3.0 dla przesyłu wideo i zasilania
kamery

ZASTOSOWANIA

• Konferencje wideo BYOD
• Konferencje w sieci
• Unified Communications

> Sterowanie kamerą za pomocą pilota IR lub
z komputera za pomocą protokołu UVC

> Łatwość montażu na monitorach przy
pomocy wygłuszającego drgania uchwytu

> Perfekcyjna dla popularnych chmurowych
aplikacji do współpracy online takich jak
ClearOne COLLABORATE® Space,
Microsoft Teams i Skype for Business,
Zoom, WebEx, GoToMeeting oraz innymi.

> Certyfikowane przez Zoom do systemów
Zoom Room

GDZIE STOSOWAĆ:

• Małe sale konferencyjne
• Huddle room - małe pokoje pracy
• Biura zarządu

Przystępna cena dla małych przestrzeni
Wideo 4K dla konferencji przez
komputer, w chmurze, aplikacje UC i
wiele innych zastosowań w małych
salach konferencyjnych.

Great Ideas Need to be SeenTM
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System wideo
•4K, wstecznie zgodne z 1080p30 i 720p
•Sensor: 1/2.5’’, CMOS, liczba pikseli: 8.29M
•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°
•Elektroniczna funkcja Pan Tilt Zoom
•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, Windows 8.1, Windows 10,
MacOS, Linux

•Formaty wideo: 4K30, 1080p30, 1080p25, 720p30,
720p25,  960x540p30,    960x540p25, 640x360p30,
640x360p25, etc.

•Komunikacja wideo USB: UVC 1.0/1.1
•UVC PTZ: obsługiwane

Interfejs wejścia / wyjścia
• Port USB: 1xUSB 3.0: Typ B, żeński

Pozostałe cechy:
• Napięcie zasilania: 5v (przez złącze USB)
• Natężenie: 600 mA
• Zużycie energii: 3.0 W
• Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
• Temperatura przechowywania: 40°C ~ 60°C
• Średni oczekiwany czas pracy bez awarii (MTBF):

>30000 h
• Waga: 0.34 kg
• Kod produktu: 910-2100-006 Rev.2.0

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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