SHARPER OPTICS FOR
SHARPER MEETINGS.

Logitech PTZ Pro 2
Kamera PTZ Pro 2 Logitech® menghadirkan optik
premium dan panggilan video bagaikan nyata
untuk menciptakan pengalaman duduk bersama di
ruangan yang sama, bahkan jika Anda berjarak lebih
dari ribuan km jauhnya. Kamera ini menetapkan
standar baru untuk video profesional berkualitas
tinggi dengan resolusi gambar yang sangat tajam,
reproduksi warna yang cerah, dan zoom HD 10x yang
mengagumkan.

Peningkatan kinerja di kamera PTZ Pro 2 mencakup
gerakan pan (geser) dan tilt (miring) yang lebih mulus
dan fokus yang lebih konsisten saat melakukan zoom.
Kamera ini dilengkapi dengan lensa yang didesain
dan dirancang oleh Logitech dan direkayasa untuk
menghadirkan ketajaman, penyesuaian warna, dan
kecepatan terbaik di beragam kondisi pencahayaan.

Dengan harga setengah dari tipe produk kompetitor yang
setara, PTZ Pro 2 adalah pilihan cerdas untuk ruang konferensi
berskala besar, auditorium, ruangan kelas, kantor layanan
kesehatan, dan lingkungan profesional lain yang mewajibkan
kehadiran video yang jernih dan beresolusi tinggi.
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Remote Control

Autofokus
Lensa kamera yang superior ini menyediakan
ketajaman, penyesuaian warna, dan kecepatan tiada
bandingannya. Autofokus memastikan bahwa orang
dan objek akan terlihat jelas ke mana pun kamera
diarahkan.

Konektivitas USB plug-and-play
Kemudahan terhubung ke setiap perangkat PC,
Mac®, dan ChromeTM tanpa membutuhkan software
tambahan.

FITUR & MANFAAT
Kamera video PTZ HD premium untuk kolaborasi
video yang profesional
Ideal untuk ruang konferensi, lingkungan pelatihan,
acara besar, dan aplikasi video profesional lainnya.
Kualitas video HD 1080p pada 30 frame per detik
Menghadirkan resolusi gambar yang sangat tajam,
reproduksi warna yang menakjubkan, dan keakuratan
optik yang luar biasa.
H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC)
Teknologi kamera yang canggih membebaskan
bandwidth dengan memproses video di dalam kamera
PTZ, menghasilkan streaming video yang lebih mulus
dalam aplikasi seperti Microsoft® Skype® for Business.
Bidang pandang 90° dengan fungsi pan (geser)
260° dan tilt (miring) 130° mekanik
Fungsi pan (geser)/tilt (miring) dan kinerja motor
zoom yang lebih baik menjadikan perpindahan
antara preset lebih mulus. Bidang pandang yang
lebar memudahkan untuk melihat semua orang
dengan jelas.
10x lossless full HD zoom
Zoom wide atau zero in hingga close-up jika ingin
melihat objek, konten di papan tulis, dan informasi
lainnya dengan jelas.

SPESIFIKASI PRODUK
Harga: Rp11000000
Part #: 960-001184
UPC: 097855128249

PERSYARATAN SISTEM

Lensa kamera Logitech premium
Logitech mendesain dan memproduksi lensa
sendiri untuk memenuhi standar teknis terbaik dan
menyediakan pengalaman panggilan video bagaikan
nyata untuk menciptakan pengalaman duduk
bersama di ruangan yang sama, bahkan jika Anda
berjarak lebih dari ribuan km jauhnya.
Kontrol kamera jarak jauh
Operasikan fungsi pan (geser), tilt (miring),
dan zoom kamera1 dari remote PTZ Pro 2, Logitech
ConferenceCam, atau pilih webcam Logitech2.
Remote control
Kemudahan pengoperasian fungsi pan (geser)/tilt
(miring)/zoom kamera selama meeting.
Beberapa opsi pemasangan
Aturlah ruang konferensi atau ruang acara sesuai
keinginan Anda. Pasanglah kamera PTZ di atas meja
atau dinding dengan hardware yang disertakan.
Kamera dilengkapi dengan ulir tripod standar untuk
fleksibilitas tambahan.
BERAT + DIMENSI PRODUK
Kamera
131 x 130 x 146 mm
5,16 x 5,12 x 5,75”
580 g /20,46 oz
ISI KEMASAN

Windows® 7, Windows 8.1, atau Windows 10

Kamera

Mac OS X® 10.10 atau versi lebih baru

Remote Control

Untuk dukungan lengkap HD, hubungi penyedia
aplikasi software untuk mengetahui persyaratan
sistem.

Remote
50 x 120 x 10 mm
1,97 x 4,72 x 0,39”
48 g / 1,69 oz

Kabel USB 10-kaki (3 meter) dengan Koneksi Adaptor
Daya
Adaptor Daya dengan Plug Regional
Mount
Pedoman Mulai Cepat
Kartu Garansi

Dapat digunakan dengan sebagian besar aplikasi
konferensi video
Kompatibel dengan hampir semua aplikasi software
konferensi video, termasuk aplikasi yang sering Anda
gunakan.
Slot Kensington® security
PTZ Pro 2 dilengkapi dengan slot Kensington security
untuk membantu mengamankan perlengkapan
dengan gembok anti-curi.
3 preset kamera
Pilih hingga maksimum tiga lokasi preset untuk
tampilan kamera dan kembali ke preset mana pun
hanya dengan menekan sebuah tombol di remote
control.
Aplikasi pengaturan kamera
Sesuaikan fungsi pan (geser), tilt (miring), zoom
kamera lokal, pengaturan gambar, dan kontrol
canggih lainnya dari PC atau Mac® dengan aplikasi
software yang mudah digunakan.

KOMPATIBILITAS
Sertifikasi untuk Skype for Business, Dioptimalkan
untuk Cisco Jabber® dan kompatibel dengan WebEx®3,
Perangkat Bersertifikat Vidyo, Integrasi canggih dengan
anggota Logitech Collaboration Program (LCP)4

GARANSI
Garansi perangkat keras terbatas
2 tahun
UNDUHAN SOFTWARE
Aplikasi Pengaturan Kamera Opsional menyediakan
fungsi pan (geser), tilt (miring), zoom, dan opsi
pengaturan kamera lainnya.
Untuk mengunduh, kunjungi:
www.logitech.com/support/PTZPRO2

