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Konftel Cam20
Visa alla. I minsta detalj.

Konftel Cam20 är konferenskameran som tar video i 4K Ultra HD till små och
medelstora mötesrum. Alla deltagare får plats och visas naturligt i den knivskarpa
bilden. Konftel Cam20 är kort sagt ett givet komplement till din högtalartelefon,
en perfekt huddle room-kamera.
Du kan alltid lita på att de andra deltagarna i videomötet får en tydlig och
balanserad bild av dig och dina kollegor. Det gäller oavsett om du väljer att sända
i 4K-upplösning eller i vanlig HD-kvalitet. WDR-tekniken gör att Konftel Cam20
justerar automatiskt för bra bild i olika ljusförhållanden. Även i krävande lägen som
svagt ljus, direkt solljus och hög kontrast.

y
y
y
y
y
y
y

4K Ultra HD
123° bildvinkel
Enkel montering
EPTZ
8x digital zoom
USB
Två års garanti

IMPONERANDE VIDEOKVALITET

RIKTIGT SMIDIGT MÖTE

Konftel Cam20 är optimerad för situationer där konferenskameran behöver placeras nära bordet, vilket är det normala i
dagens många huddle rooms. Bildvinkeln på 123° gör att alla
deltagare kan sitta i en bra ställning och ändå rymmas
i videobilden. Samtidigt skapas en verklighetstrogen bild utan
förvrängning.

Det spelar ingen roll vilken app eller molntjänst du föredrar, Konftel
Cam20 fixar videobilden bara du kan ansluta via USB. Väl i mötet
styr du kamerans digitala Pan Tilt Zoom via fjärrkontrollen med enkla
snabblägen. 4K-upplösningen gör zoomen djup och skarp.
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Specifikationer Konftel Cam20
ALLMÄNT

KAMERA

SYSTEMKRAV

Produktnamn: Konftel Cam20

Upplösning: 4K Ultra HD/30 fps

Artikelnummer: 931201001

Zoom: 8x digital

Operativsystem: Windows 7, 8, 10,
Mac OS X, Linux

Innehåll: Konftel Cam20, 4.5 m USB-kabel (typ-A/
typ-B), fjärrkontroll med två AAA-batterier,
snabbguide, säkerhetsföreskrifter.

Fokus: Auto

Produktdokumentation: Manual, Snabbguide
Storlek: 194 x 34 x 42 mm utan fäste
Vikt: 340 g
Färg: Charcoal black
Garanti: 2 år

FLER FUNKTIONER

Bildvinkel: 123°

Uppdatering av mjukvara: Ja

Antal presets: 255
Videoformat: YUY2, MJPEG, H.264, NV12

MILJÖ

Kamerakontroll: UVC 1.5/IR Remote

Temperatur: -10°C ~ 40°C

ANSLUTNINGAR
USB: USB 3.0 typ B

Se fullständig spec på konftel.com

Tillbehör
KONFTEL OCC HUB
Artikelnr: 900102149

Navet i Konftels paketlösningar. Anslut högtalartelefon,
konferenskamera och skärm med en enda kabel.

Paketlösningar med Konftel Cam20
SMALL

MEDIUM

KONFTEL C20Ego
Huddle room video. Bekvämlighet i en box.

KONFTEL C2055
Alla inkluderade

I video-kitet Konftel C20Ego får Konftel Cam20 sällskap av den
briljanta högtalartelefonen Konftel Ego med OmniSound®ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop paketet, så att det räcker
med en enda USB-kabel för att koppla in konferenskameran, ljudenheten och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

Konftel C2055 är det perfekta paketet för video i medelstora
mötesrum. Här får 4K-konferenskameran Konftel Cam20 sällskap
av högtalartelefonen Konftel 55 med OmniSound®-ljudkvalitet.
Konftel OCC Hub knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det räcker
med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och
rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.

Mötesstorlek: Upp till 6 personer

Mötesstorlek: Upp till 12 personer

Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss
rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

©
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Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att
hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att
distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre
miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid
har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels
alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i
Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.

