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90°Konftel Cam10 är en webbkamera i affärsklass för skrivbordsanvändare som 
kräver professionell kvalitet på sina personliga videomöten. Skapa en förbättrad 
bild- och ljudupplevelse med en 90 grader bred bildvinkel, HD-video, dubbla 
mikrofoner och enkel installation. Den portabla Konftel Cam10 är ett perfekt till-
behör både hemma och på det traditionella kontoret, eller var än du arbetar ifrån. 
 
Konftel Cam10 är idealisk för användare med en eller flera externa bildskärmar. 
Placerad i en optimal position ovanpå huvudskärmen förmedlar den en naturlig 
verklighetstrogen tittarupplevelse. Den gör att du kan skapa ögonkontakt i stället 
för att bara visa huvudprofilen, något som förbättrar interaktionen. 

Konftel Cam10 har ett standardfäste för enkel och stabil montering, men det går 
även bra att använda stativ för alternativa kameraplaceringar. 

 y Webbkamera för företag 
 y 1080p Full HD
 y 90° bildvinkel
 y Dubbla mikrofoner
 y 4 x digital zoom
 y Autofokus
 y Inbyggt linsskydd
 y USB 2.0.
 y Climate Neutral-certifierad

Konftel Cam10
Kompakt design. Storslagen prestanda.

DINA MÖTEN. PÅ DITT EGET SÄTT.
Oavsett vilken app eller molntjänst du föredrar så passar Konftel 
Cam10 perfekt för dina samarbetsbehov. Anslut bara USB- 
kabeln till din laptop eller stationära dator och sätt igång. Om din  
samarbetsapp stöder kamerastyrning (UVC-standarden) kan du 
enkelt justera den digitala zoomen för perfekt bildutsnitt.

IMPONERA MED TYDLIGHET
Visa upp dig själv i naturlig högupplöst 1080p-video. Konftel 
Cam10 har innovativ brusreduceringsteknik, goda egenskaper 
i svagt ljus och snabbt autofokus. Den generösa och naturliga 
bildvinkeln hjälper även till att återge detaljer, exempelvis på en 
whiteboard, med slående tydlighet.
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© 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.

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.

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

Specifikationer för Konftel Cam10
ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel Cam10
Artikelnummer: 931101001
Innehåll: Konftel Cam10, snabbguide,  
säkerhetsdeklaration.
Produktdokumentation: Manual online
Format: 118 x 37,2 x 30,8 mm
Vikt: 165 g
Färg: Charcoal black
Garanti: 2 år

NÄSTA ENHET, HÖGTALARTELEFONEN
Webbkamerans två inbyggda mikrofoner ger enastående ljud-
kvalitet tack vare teknik för dämpning av bakgrundsbrus. I ett enkelt 
scenario kan bildskärmens högtalare ibland stå för lyssningsljudet.
Det bästa alternativet är ändå att komplettera Konftel Cam10 
med den professionella högtalartelefonen Konftel Ego, som ger 
en förhöjd upplevelse tack vare ljudteknologin OmniSound®.

KLIMATNEUTRALITET
Konftel är certifierat i enlighet med Climate Neutral-standarden.  
Det innebär att när du väljer en Konftel-produkt så skapas 
klimatnytta direkt från det första distansmötet som ersätter en 
affärsresa. Vi kompenserar alla våra utsläpp av växthusgaser och 
vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. Håll utkik 
efter Climate Neutral Certified-märkningen, som visar att alla 
våra produkter är klimatneutrala.

Se fullständiga tekniska specifikationer på konftel.com

KAMERA
Videolägen: 1080p30
Zoom: 4x digital 
Fokus: Auto 
Vidvinkel: 90° 
Panorering sid- och höjdled: Digital PTZ (EPTZ)
Digitala videoformat: YUY2, MJPEG, H.264
Kamerastyrning: UVC 1.1
Montering: Inbyggt kamerafäste med dämpning. 
Gängat stativfäste, 1/4 tum - 20 UNC.
Integritet: Inbyggt linsskydd.

ANSLUTNINGAR
USB: USB 2.0 (1,55 m fast kabel) 

LJUDSPECIFIKATIONER
Ljud: Dubbla mikrofoner
Upptagningsområde: 1 m

SYSTEMKRAV
Operativsystem: Windows 7/8/10, Mac OS X, 
Linux, Android

YTTERLIGARE FUNKTIONER
Programvaruuppdateringar: Ja

MILJÖ
Temperatur: -10 °C~40 °C 


