QUANG HỌC SẮC NÉT HƠN
CHO CÁC CUỘC HỌP ĐẬM
NÉT HƠN.

Logitech PTZ Pro 2
Camera PTZ Pro 2 của Logitech® đem lại tính
năng quang học tiên tiến và cuộc gọi video chân
thực để tạo ra trải nghiệm như đang ngồi với
nhau trong cùng một căn phòng, ngay cả khi bạn
đang cách xa hàng ngàn dặm. Thiết bị này thiết
lập nên tiêu chuẩn mới cho video chuyên nghiệp
có chất lượng cao với độ phân giải hình ảnh rực
rỡ, sắc nét, khả năng tái tạo màu vượt trội,và thu
phóng HD 10 lần.

Các cải tiến hiệu suất trong camera PTZ Pro 2 bao
gồm chuyển động quét ngang và nghiêng mượt mà
hơn cùng với lấy nét ổn định hơn trong khi thu phóng.
Camera có các ống kính được thiết kế và sản xuất
bởi Logitech và được chế tạo để đem lại độ sắc nét,
khả năng hoàn màu và tốc độ vượt trội trong hàng
loạt điều kiện chiếu sáng khác nhau.

Với mức giá bằng một nửa các mẫu tương đương, PTZ
Pro 2 là lựa chọn thông minh cho các phòng hội nghị lớn,
hội trường, lớp học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các môi
trường chuyên nghiệp khác, nơi bắt buộc phải có video rõ
ràng, chất lượng cao.
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Điều khiển từ xa

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH
Camera video HD PTZ Premium dành cho hợp tác
video chuyên nghiệp
Lý tưởng cho các phòng hội nghị, môi trường đào tạo,
sự kiện lớn và các ứng dụng video chuyên nghiệp khác.

Tự động lấy nét
Các ống kính ưu việt của camera mang lại độ sắc nét, khả
năng hoàn màu và tốc độ tuyệt vời. Tính năng lấy nét tự
động đảm bảo người và vật luôn rõ nét khi camera trỏ tới.

Chất lượng video HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây
Mang lại độ phân giải hình ảnh sắc nét rực rỡ, khả năng tái
tạo màu nổi trội và độ chính xác quang học đặc biệt.

Ống kính camera cao cấp của Logitech
Logitech tự thiết kế và sản xuất ra các ống kính để đáp ứng
tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất và mang tới trải nghiệm như
đang ngồi trước ai đó, ngay cả khi bạn đang cách xa hàng
ngàn dặm.

H.264 UVC 1.5 với công nghệ Mã hóa video có khả
năng điều chỉnh (SVC)
Công nghệ camera tiên tiến giải phóng băng thông bằng
cách xử lý video ngay trong camera PTZ, kết quả là tạo ra
luồng video mượt mà hơn trong các ứng dụng như Skype®
for Business của Microsoft®.
Trường ngắm 90° với khả năng quét ngang 260° và
nghiêng 130° cơ học
Hiệu suất mô tơ quét ngang/nghiêng và thu phóng tăng
cường khiến cho việc chuyển đổi giữa các cài đặt sẵn trở
nên mượt mà hơn. Trường ngắm rộng giúp dễ dàng quan
sát mọi người một cách rõ ràng.
Thu phóng full HD 10 lần không tổn hao
Thu phóng rộng hoặc cận cảnh để xem các đối tượng,
nội dung trên bảng trắng và các chi tiết khác rõ nét.

Điều khiển camera từ xa
Vận hành các chức năng quét ngang, nghiêng và thu
phóng camera1 bằng điều khiển từ xa của PTZ Pro 2,
Camera hội nghị Logitech hoặc một số webcam của
Logitech2.
Điều khiển từ xa
Dễ dàng vận hành các chức năng quét ngang/nghiêng/thu
phóng trong cuộc họp.
Nhiều tùy chọn gắn
Bố trí phòng hội nghị hoặc không gian sự kiện theo cách
bạn muốn: sử dụng camera PTZ trên bàn hoặc gắn trên
tường bằng phần cứng đi kèm. Camera bao gồm một chân
máy có ren tiêu chuẩn gia tăng sự linh hoạt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Price: VND799.99
Part #: 960-001184
UPC Code: 097855128249

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM
Camera
131 x 130 x 146 mm
5,16 x 5,12 x 5,75"
580 g /20,46 oz

YÊU CẦU HỆ THỐNG

BÊN TRONG HỘP

Windows® 7, Windows 8.1 hoặc Windows 10

Camera

Mac OS X® 10.10 trở lên

Điều khiển từ xa

Để được hỗ trợ full HD, vui lòng kiểm tra với nhà cung
cấp ứng dụng phần mềm để biết yêu cầu hệ thống.

Điều khiển từ xa
50 x 120 x 10 mm
1,97 x 4,72 x 0,39"
48 g / 1,69 oz

Bộ chuyển đổi nguồn với các Phích cắm cục bộ
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Hoạt động với hầu hết các ứng dụng hội nghị video
Tương thích với hầu như mọi ứng dụng phần mềm hội nghị
video, bao gồm các ứng dụng bạn đang sử dụng.
Khe khóa máy Kensington
PTZ Pro 2 đi kèm với khe khóa máy Kensington để giúp
bảo vệ thiết bị với chức năng khóa chống trộm.
3 chế độ cài đặt sẵn của camera
Chọn tới ba vị trí cài đặt sẵn cho chế độ xem camera và
quay trở lại bất kỳ vị trí nào bằng cách nhấn nút trên điều
khiển từ xa.
Ứng dụng cài đặt camera
Điều chỉnh các chức năng quét ngang, nghiêng, thu phóng,
cài đặt hình ảnh và các chức năng điều khiển nâng cao
khác từ máy tính cá nhân hoặc máy Mac® bằng ứng dụng
phần mềm dễ sử dụng.

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
Được chứng nhận cho Skype for Business, Tối ưu hóa
cho Cisco Jabber® và tương thích với WebEx®3, Thiết
bị được chứng nhận Vidyo, Tích hợp nâng cao với các
thành viên trong Chương trình Hợp tác của Logitech
(LCP)4
BẢO HÀNH
Phần cứng có giới hạn trong 2 năm

Dây cáp USB dài 10 ft với Giắc nối Bộ chuyển đổi nguồn

Giá gắn

www.logitech.com/PTZPRO2

Khả năng kết nối USB cắm vào là sử dụng
Dễ dàng kết nối đến máy tính cá nhân, máy Mac® và các
thiết bị ChromeTM mà không cần thêm phần mềm.
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Yêu cầu tải về phần mềm.

2

Webcam C930e và BRIO của Logitech.

TẢI VỀ PHẦN MỀM
Ứng dụng Cài đặt Camera tùy chọn cung cấp các tùy
chọn để cài đặt quét ngang, nghiêng, thu phóng và các
tùy chọn cài đặt camera khác.
Để tải về, hãy truy cập:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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Bao gồm Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo và Zoom. Xem
Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
www.logitech.com/lcp để biết danh sách đầy đủ và thông tin mới nhất. Logitech không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào có thể xuất hiện
trong ấn bản này. Sản phẩm, giá cả và thông tin về tính năng có
trong tài liệu này có thể thay đổi mà không báo trước.

