ERITTÄIN LAAJA KUVA-ALA
PIENIÄ TILOJA VARTEN.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp on ensiluokkainen,
pieniä kokoushuoneita ja neuvottelutiloja
varten suunniteltu ConferenceCamtuote. MeetUpin ominaisuuksiin kuuluu
120 asteen huippulaaja kuva-ala, jonka
ansiosta jokainen paikka pöydän ympärillä
näkyy selkeästi. Logitechin suunnittelema,
tuskin lainkaan vääristävä objektiivi,
Ultra HD 4K -tarkkuus ja kolme kameran
esiasetusta tuottavat huomattavan

laadukkaan videokuvan ja parantavat
kasvotusten tapahtuvaa yhteistyötä
entisestään.
MeetUpin kiinteät äänilaitteet on
optimoitu pienneuvottelutilojen akustisia
ominaisuuksia silmällä pitäen, ja ne
tuottavat poikkeuksellisen laadukkaan
äänen. Kolme vaakasuoraan suunnattua,
keilanmuodostavaa mikrofonia ja
mukautettu kaiutin varmistavat, että

kokoukset kuulostavat yhtä hyviltä kuin
miltä ne näyttävät.
MeetUpin näppärä, monipuolinen
ratkaisu vähentää johtosotkuja,
ja laite toimii USBplug-and-playliitäntänsä ansiosta heti minkä tahansa
videoneuvottelusovelluksen sekä
pilvipalvelun kanssa.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Laajennusmikrofoni

Kaukosäädin

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
Erittäin laaja 120 asteen kuva-ala
Kaikki mahtuvat kuvaan – myös ne, jotka istuvat
kameran lähellä tai huoneen seinustoilla.
Ultra HD 4K -kenno
Kamera tukee useita tarkkuuksia, mm. 4K
(ultrateräväpiirto)1, 1080p (täysteräväpiirto) ja 720p
(teräväpiirto), jotta sovelluksen ja näytön laatua
voidaan tukea parhaalla tavalla.
Terävän tarkka kuva
Kehittynyt Logitech-objektiivitekniikka parantaa
videokuvan laatua huomattavasti: erinomainen
tarkkuus, nopeus, sulavuus, väritasapaino ja
yksityiskohtaisuus.
3 mikrofonia ja mukautettu kaiutin
Kolme suorassa kulmassa olevaa, keilanmuodostavaa,
suuntaamatonta mikrofonia, jotka on varustettu
melun ja kaiun poistolla – sekä mukautettu kaiutin –
on optimoitu erityisesti pieniä kokoustiloja varten.

Moottoroitu panorointi/kallistus
Laajenna kuva-alaa jopa 170 asteeseen, jotta
voit panoroida valkotaululle tai näyttää muita
yksityiskohtia.
Monipuolinen ratkaisu
Monipuolinen, näppärän kokoinen laite vie vain vähän
tilaa ja auttaa vähentämään johtosotkuja.
Viisikertainen teräväpiirtozoomi
Voit tarkentaa esineisiin ja tussitaulun merkintöihin ja
näyttää ne hämmästyttävän yksityiskohtaisesti.
Kolme kameran esimääritystä
Voit valita kolmesta esimääritetystä kameranäkymän
asemasta ja palata haluamaasi esimääritykseen
yhdellä kaukosäätimen painalluksella.
Langaton Bluetooth®-tekniikka
Yhdistä Bluetooth-laitteeseen upealta kuulostavia
puheluita varten.
Laajennusmikrofonivalmius
Valinnainen laajennusmikrofoni lisää äänen
toimintasäteen 2,4 metristä 3,7 metriin.

TUOTETIEDOT

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

MeetUp
Osanumero: 960-001102
EAN-koodi: 5099206072060

MeetUp-kamera- ja -kaiutinpuhelinyksikkö
Kaukosäädin

VALINNAISET LISÄVARUSTEET
MeetUp-laajennusmikrofoni
Osanumero: 989-000405
EAN-koodi: 097855131171

USB-johto, 5 m
Verkkolaite
Seinäkiinnitin

MeetUp-televisiokiinnitysteline
Osanumero: 989-001498
TUOTTEEN MITAT JA PAINO
Kamera
400 × 104 × 85 mm
1,04 kg

Kaukosäädin
83 × 10 × 83 mm
72 g

SERTIFIOINNIT
Skype for Business -sertifioitu, Cisco Jabber™
-yhteensopiva2, Windows®-, Mac- ja Microsoft
Cortana® -sertifioitu
®

Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot
Voit asettaa MeetUp-kameran vapaasti mihin
tahansa, missä se parhaiten toimii – pöydälle, seinälle
tai näytön päälle. Näin saat parhaan mahdollisen
käyttökokemuksen pienissä neuvottelutiloissa.
Radiotaajuuskaukosäädin
Helpot kameran panorointi-, kallistus- ja
zoomaustoiminnot kokousten aikana myös ilman
suoraa näköyhteyttä.
Plug-and-play-USB-liitäntä
Helppo yhdistää PC-, Mac®- ja Chrome™-laitteisiin.
Erityistä ohjelmistoa ei tarvita.
Kensington®-lukon paikka
Kensington-lukon paikka suojaa laitteistosi varkauksia
estävällä lukolla.
Yhteensopiva useimpien
videoneuvottelusovellusten kanssa
Yhteensopiva käytännössä minkä tahansa uuden
tai käytössäsi jo olevan videoneuvottelusovelluksen
kanssa.

LADATTAVAT OHJELMISTOT
Suunniteltu toimimaan yhdessä käyttöjärjestelmän
oman USB-video-ohjaimen kanssa
Valinnaisen kamera-asetussovelluksen toiminnot:
Kameran kuva-asetukset
Panorointi, kallistus ja zoomaus
Latausosoite:
www.logitech.com/support/MeetUp

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 10
Mac OS X® 10.10 tai uudempi
Google Chromebook™ -versio 29.0.1547.70,
järjestelmä 4319.79.0, jossa:
2,4 GHz:n Intel® Core 2 Duo -suoritin

YHTEENSOPIVUUS

TAKUU

Vähintään 2 Gt RAM-muistia

UVC-/plug-and-play-yhteensopiva

Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu

USB 2.0 -portti (4K-videokuva vaatii USB 3.0 -portin)

Lisätietoja löytyy osoitteesta
www.logitech.com/MeetUp
Jos haluat tehdä tilauksen tai esittää
lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valitsemaasi
jälleenmyyjään.
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1

Vaatii USB 3.0 -johdon, hankittava erikseen.

2

T arkista uusin versio osoitteesta
www.logitech.com/ciscocompatibility
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