CONNECT THE
UNCONNECTED.

Logitech Connect
Logitech® Connect merupakan produk
pemenang penghargaan desain karena
kemudahannya untuk mengadakan konferensi
video yang dapat digunakan dan dipasang
oleh siapa saja, serta memiliki harga yang
terjangkau sehingga Anda dapat menggunakan
video di setiap ruang meeting. Dirancang untuk
grup kecil yang beranggotakan hingga 6 orang,
solusi konferensi video ini menghadirkan bidang
pandang 90o dengan fungsi pan (miring) digital

dan tilt (miring) mekanik, 4x digital HD zoom,
dan optik sangat tajam yang memudahkan
melihat semua orang di dalam ruangan.
Desain all-in-one, baterai bawaan, dan travel
case opsional memudahkanmu membawa
Connect dalam perjalanan. Dan dengan
diameternya yang hanya sebesar 2,95" (75 mm),
Connect adalah produk yang pas untuk home
office dan huddle room.

Dengan Connect, Anda pun dapat
menggunakan speakerphone mobile dengan
USB dan Bluetooth untuk panggilan audio
yang terdengar sangat jelas. Dengan suara
360o , para pendengar dapat mendengar dan
terdengar dalam jangkauan diameter 12 kaki
(4.6 meter), sedangkan teknologi acoustic
echo dan noise-cancelling menghadirkan suara
yang sangat nyata.

Logitech Connect

FITUR-FITUR UTAMA
Desain All-in-One Portabel

Mendengar dan Didengar

Far-End Camera Control

Ramping, mudah dibawa, serta mudah dipasang dan
digunakan untuk mengembangkan potensi kolaboratif di
tempat kerja mana pun.

Akustik dirancang untuk menyediakan pengalaman berkualitas
sehingga pengguna dapat mendengar dan didengarkan dalam
huddle room dan ruang konferensi kecil.

Operasikan fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom kamera
dari Logitech ConferenceCam atau Webcam C930e lainnya di
lokasi lain.*

Sempurna untuk Small Workgroup

Percakapan Terdengar Nyata dan Alami

Dioptimalkan untuk tim yang terdiri dari 1-6 orang, nikmati
video HD 1080p, suara 360o, dan proyeksi screen-mirror
wireless dalam setiap ruang kerja, dan rasakan peningkatan
produktivitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Teknologi acoustic echo dan noise-cancelling menjadikan
percakapan seolah-olah dilakukan di dalam ruangan yang sama.

* Membutuhkan unduhan plug-in

Melihat dan Terlihat
Secara otomatis akan berfokus pada orang dan objek untuk
menghadirkan resolusi yang sangat tajam ke mana pun lensa
diarahkan.
Konektivitas Multi Perangkat
Cukup hubungkan PC atau MAC® untuk melakukan meeting
yang terasa begitu nyata di dalam lingkungan komputer Anda
yang familier.
Berinteraksi dengan Semua Orang di Meja
Bidang pandang 90o dengan kemampuan pan (geser),
tilt (miring), dan zoom digital 4X digital dalam Full HD ideal
untuk pertemuan grup kecil.

Konektivitas Plug-and-Play USB
Tanpa membutuhkan software, pelatihan, atau pemeliharaan
khusus, terhubung ke konferensi video tidak pernah semudah ini.
Sertifikasi Kelas Profesional
Bersertifikasi untuk Skype for Business,Cisco Jabber®, dan
kompatibel dengan WebEx® untuk pengalaman yang
terintegrasi dengan sebagian besar platform konferensi video
kelas bisnis.*
* Lihat www.logitech.com/ciscocompatibility untuk versi terbaru.

Teknologi Near Field Communication (NFC)
Lakukan pairing perangkat mobile ke Connect hanya dengan
mendekatkan kedua perangkat tersebut.*
* Dengan perangkat mobile yang dilengkapi teknologi NFC

Konektivitas Wireless Bluetooth
Dengan cepat dan melakukan koneksi hubungan antara setiap
perangkat Bluetooth dan speakerphone yang terintegrasi.

Dockable Remote Control
Dengan mudah mengoperasikan fungsi audio dan pan (geser)/
tilt (miring)/zoom kamera (menjawab/mengakhiri panggilan,
volume, mute) selama meeting berlangsung.* Remote
dapat digunakan untuk menutup lensa ketika kamera tidak
digunakan untuk privasi tambahan.
* Dengan Skype® for Business, Skype™, dan Cisco Jabber®

Dapat Digunakan dengan Sebagian Besar Aplikasi
Konferensi Video
Pengguna bebas menggunakan program konferensi video
desktop pilihannya.
Kensington Lock-Enabled
Kensington Security Slot menawarkan solusi keamanan internal
yang sederhana agar aman dari pencurian.
Baterai yang Dapat Diisi Ulang
Fleksibilitas untuk tidak menggunakan kabel daya: jalankan
panggilan video/screen mirroring hingga 3 jam atau gunakan
speakerphone hingga 15 jam dengan baterai yang terisi penuh
(dapat diisi ulang melalui USB atau daya AC.)

Logitech Connect
Lokasi
Konferensi
Utama

Pengaturan
Ruang Connect

Perjalanan
8%

Hingga 6 Orang

Sumber: Wainhouse research,
Anywhere Workplace, 2015

Home
Office
18%

Ruang
Konferensi
39%

Meja atau
Ruang Kerja
di Kantor
35%

Fitur Connect

Bidang pandang 90o
Dengan kontrol pan (geser)/tilt
(miring) digital dan tilt (miring)
mekanik.

Mikrofon full duplex omni-directional
Menjadikan percakapan seolah-olah
dilakukan di dalam ruangan yang sama.

Remote control docking
Remote genggam dapat dipasang
dengan magnet menutupi lensa
untuk memastikan privasi visual dan
melindunginya dari debu dan goresan.

Audio 360o dengan jangkauan
diameter 12 kaki (3,7 meter)
Akustik dirancang untuk
menyediakan pengalaman
berkualitas sehingga pengguna
dapat mendengar dan didengarkan
dalam kisaran diameter 12 kaki
(3,7 meter).

SPESIFIKASI TEKNIS
KAMERA

SPEAKERPHONE

REMOTE CONTROL

Panggilan video Full HD 1080p (hingga 1920 x 1080 piksel);
panggilan video 720p HD (hingga 1280 x 720 piksel) dengan
klien yang didukung

Speakerphone full duplex terintegrasi dengan echo dan noise
cancellation

Remote control yang dapat dipasang di dok untuk fungsi
kamera/speakerphone

Audio wideband 360o dengan jangkauan seluas diameter 12
kaki (3,6 meter)

Jangkauan remote control hingga 10 kaki (3 meter)

H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding (SVC)
Mendukung H.264 SVC 1080p untuk Skype for Business, dengan
optimisasi untuk kinerja panggilan terbaik dalam video HD
dengan satu atau beberapa pihak
Bidang pandang 90 dengan autofokus

Teknologi wireless NFC dan Bluetooth

SPESIFIKASI UMUM

LED untuk streaming speakerphone, mute, hold, dan pairing
wireless Bluetooth

Baterai yang dapat diisi ulang mendukung waktu konferensi
video atau screen mirroring hingga 3 jam; 15 jam untuk
audio Bluetooth. Waktu untuk mengisi baterai (dari daya AC,
perangkat siaga): 3 jam

o

Zoom digital 4X pada Full HD
RightLight™ 2 Technology untuk gambar jernih dalam berbagai
lingkungan pencahayaan (bahkan dalam cahaya redup)
Fungsi Pan (Geser), Tilt (Miring), dan Zoom digital dari remote
control atau aplikasi opsional yang dapat diunduh
Tilt (miring) Mekanik
Kamera LED untuk indikasi streaming sedang aktif

Kontrol untuk menjawab/mengakhiri panggilan, mute
Mikrofon (Tx)
Dua mikrofon omni-directional yang mencakup jangkauan
seluas diameter 12 kaki (3,6 meter)
Respons frekuensi: 100Hz – 16kHz

Baterai dapat diisi kembali melalui Daya AC atau USB (daya
perangkat tidak dapat diisi melalui USB)
Kabel USB 6 kaki (1,8 meter) yang dapat dilepas untuk
konferensi video berbasis PC atau Mac

Sensitivitas: -34dB +/-3dB

Dapat dijalankan dengan sebagian besar aplikasi konferensi
video

Distorsi: <1% @ 1KHz pada 65dB

Sertifikasi kelas profesional

Speaker (Rx)
Respons frekuensi: 140Hz – 16KHz
Sensitivitas: 89dBSPL +/-3dB pada 1W/0,5M
Output maks: 91,5dBSPL pada 0,5M
Distorsi: <5% dari 200Hz

Kensington Security Slot

Logitech Connect

SPESIFIKASI PRODUK
Connect
Part #: 960-001049
Kode UPC: 097855114952

PERSYARATAN SISTEM
Windows 7, Windows 8, atau Windows 10
Mac OS® X 10.7 atau versi terbaru
Chrome OS™ versi 29.0.1547.70 dan versi terbaru
Port USB 2.0 (Siap untuk USB 3.0)

BERAT + DIMENSI PRODUK

ISI KEMASAN

Berat/Dimensi dengan klip
Lebar 2,95 inci (75 mm)
Tinggi 11,98 inci (304,2 mm)
Tebal 2,95 inci (75 mm)
Berat 27,02 ons (766 g)

Logitech Connect

Remote
Lebar 1,6 inci (41 mm)
Tinggi 5 inci (128 mm)
Tebal 0,35 inci (9 mm)
Berat 1,13 ons (32 g)

Kabel USB

Dimensi Kemasan
Lebar 3,6 inci (91 mm)
Tinggi 16,5 inci (419 mm)
Tebal 5,7 inci (145 mm)
Berat 47,26 ons (1.340 g)
Logitech Indonesia
Wisma 46 Kota BNI, #12-10
Jl. Jend. Sudirman KAV. 1, Jakarta 10220

Adaptor daya dengan plug
Plug regional

Dokumentasi

GARANSI
Garansi perangkat keras terbatas 2 tahun
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