
Η κάμερα Logitech® PTZ Pro 2 προσφέρει 
οπτική τεχνολογία εξαιρετικής ποιότητας και 
ολοζώντανες κλήσεις βίντεο για να νιώθετε 
ότι κάθεστε δίπλα στο συνομιλητή σας, ακόμα 
και αν βρίσκεστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. 
Αποτελεί ένα νέο πρότυπο στα επαγγελματικά 
βίντεο υψηλής ποιότητας, χάρη στην υψηλή 
ανάλυση εικόνας, την απίστευτη αναπαραγωγή 

χρωμάτων και το εξαιρετικό ζουμ HD 10x. 
Στις βελτιώσεις απόδοσης που προσφέρει 
η κάμερα PTZ Pro 2 συμπεριλαμβάνεται η 
πιο ομαλή κίνηση κατά τη μετατόπιση και 
την κλίση και η πιο σταθερή εστίαση κατά 
τη χρήση του ζουμ. Η κάμερα διαθέτει φακό 
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τη 
Logitech, ο οποίος προσφέρει απαράμιλλη 

ευκρίνεια, απόδοση χρωμάτων και ταχύτητα 
σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Η κάμερα 
PTZ Pro 2 αποτελεί την έξυπνη επιλογή για 
μεγάλες αίθουσες διασκέψεων, αμφιθέατρα, 
αίθουσες διδασκαλίας, εγκαταστάσεις υγείας 
και άλλους επαγγελματικούς χώρους όπου είναι 
απαραίτητη η καθαρή εικόνα υψηλής ανάλυσης.
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1  Απαιτείται λήψη λογισμικού.

2 Κάμερες web Logitech C930e και BRIO.

3  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για 
την πιο πρόσφατη έκδοση.

4  Περιλαμβάνονται οι εταιρείες Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo 
και Zoom. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για την 
πλήρη λίστα και για νεότερες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:  
www.logitech.com/PTZPRO2
Για παραγγελίες ή περαιτέρω ερωτήσεις,  
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κάμερα

Τηλεχειριστήριο

Καλώδιο USB 3 μέτρων με σύνδεση για τροφοδοτικό

Τροφοδοτικό με κατάλληλα βύσματα για την περιοχή

Βάση στήριξης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Κάρτα εγγύησης

ΕΓΓΥΗΣΗ

Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η προαιρετική εφαρμογή ρυθμίσεων της κάμερας παρέχει 
επιλογές για τη μετατόπιση, την κλίση, το ζουμ και για άλλες 
ρυθμίσεις της κάμερας.

Για να την κατεβάσετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  
www.logitech.com/support/PTZPRO2

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Πιστοποιημένη για το Skype for Business, βελτιστοποιημένη 
για το Cisco Jabber® και συμβατή με το WebEx®3, συσκευή με 
πιστοποίηση Vidyo, βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα μέλη του 
προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP)4

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows® 7, Windows 8.1 ή Windows 10

Mac OS X® 10.10 ή νεότερες εκδόσεις

Για υποστήριξη Full HD, επικοινωνήστε με τον πάροχο της 
εφαρμογής λογισμικού που χρησιμοποιείτε για να μάθετε τις 
απαιτήσεις συστήματος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάμερα
131 x 130 x 146 mm
580 g 

Τηλεχειριστήριο 
50 x 120 x 10 mm
48 g 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Βιντεοκάμερα HD PTZ εξαιρετικής ποιότητας για 
επαγγελματική συνεργασία μέσω τηλεδιάσκεψης
Ιδανική για χρήση σε αίθουσες διασκέψεων, εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις, μεγάλες εκδηλώσεις και άλλες 
επαγγελματικές χρήσεις βίντεο.

Ποιότητα βίντεο HD 1080p στα 30 καρέ το 
δευτερόλεπτο
Προσφέρει ευκρινή εικόνα υψηλής ανάλυσης, εκπληκτική 
αναπαραγωγή χρωμάτων και εξαιρετική οπτική ακρίβεια.

H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding 
(SVC)
Η προηγμένη τεχνολογία της κάμερας εξοικονομεί 
υπολογιστική ισχύ καθώς η επεξεργασία του βίντεο γίνεται 
εντός της κάμερας PTZ, με αποτέλεσμα μια πιο ομαλή ροή 
βίντεο σε εφαρμογές όπως το Microsoft® Skype® for Business.

Οπτικό πεδίο 90° με μηχανική μετατόπιση 260° και 
κλίση 130°
Η βελτιωμένη απόδοση του μηχανισμού μετατόπισης/κλίσης 
και ζουμ επιτρέπει μια πιο ομαλή μετάβαση από τη μία 
προκαθορισμένη θέση στην άλλη. Το ευρύ οπτικό πεδίο σάς 
επιτρέπει να βλέπετε εύκολα όλους τους συμμετέχοντες.

Ζουμ Full HD 10X χωρίς απώλεια ποιότητας
Κάντε σμίκρυνση ή μεγέθυνση για να δείτε καθαρά 
τα αντικείμενα, το περιεχόμενο στον πίνακα και άλλες 
λεπτομέρειες.

Αυτόματη εστίαση
Ο φακός ανώτερης ποιότητας της κάμερας παρέχει 
απαράμιλλη ευκρίνεια, απόδοση χρωμάτων και ταχύτητα. 
Η αυτόματη εστίαση διασφαλίζει ότι τα άτομα και τα 
αντικείμενα δείχνουν καθαρά όπου και αν είναι στραμμένη 
η κάμερα.

Φακός κάμερας Logitech εξαιρετικής ποιότητας
Η Logitech σχεδιάζει και κατασκευάζει η ίδια το φακό ώστε 
να πληροί τα υψηλότερα δυνατά τεχνικά πρότυπα και να 
δίνει την αίσθηση στους χρήστες ότι κάθονται ο ένας δίπλα 
στον άλλο, παρά το ότι μπορεί να βρίσκονται χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά.

Απομακρυσμένος έλεγχος κάμερας
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες μετατόπισης, κλίσης και 
ζουμ1 μιας απομακρυσμένης κάμερας PTZ Pro 2, Logitech 
ConferenceCam ή άλλων επιλεγμένων καμερών web της 
Logitech2.

Τηλεχειριστήριο
Χρησιμοποιήστε εύκολα τις λειτουργίες μετατόπισης/κλίσης/
ζουμ κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης.

Πολλές επιλογές στήριξης
Διαμορφώστε την αίθουσα διασκέψεων ή το χώρο της 
εκδήλωσης όπως εσείς θέλετε: τοποθετήστε την κάμερα PTZ 
σε ένα τραπέζι ή στον τοίχο με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η 
κάμερα διαθέτει υποδοχή για κλασικό τρίποδο για επιπλέον 
ευελιξία.

Άμεση σύνδεση μέσω USB
Συνδέεται σε PC, Mac® και συσκευές Chrome™ χωρίς να 
απαιτείται επιπλέον λογισμικό.

Λειτουργεί με τις περισσότερες εφαρμογές 
τηλεδιάσκεψης
Συμβατή με σχεδόν όλες τις εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που ήδη χρησιμοποιείτε.

Υποδοχή ασφαλείας Kensington
Η κάμερα PTZ Pro 2 διαθέτει υποδοχή ασφαλείας Kensington 
η οποία συμβάλλει στην προστασία του εξοπλισμού από 
κλοπή.

3 προκαθορισμένες θέσεις κάμερας
Επιλέξτε έως και τρεις προκαθορισμένες θέσεις προβολής και 
χρησιμοποιήστε όποια θέλετε με το πάτημα ενός κουμπιού 
στο τηλεχειριστήριο.

Εφαρμογή ρυθμίσεων κάμερας
Προσαρμόστε τη μετατόπιση, την κλίση, το ζουμ και 
τις ρυθμίσεις εικόνας μιας τοπικής κάμερας από έναν 
υπολογιστή PC ή Mac® με μια εύχρηστη εφαρμογή 
λογισμικού.

Μπροστινή όψη κάμερας PTZ Pro 2 Πλαϊνή όψη κάμερας PTZ Pro 2 Τηλεχειριστήριο


