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ConferenceCam met gezichtsveld van 120 graden en 4K-optics

DE PERFECTE VERGADERCAMERA VOOR KLEINE RUIMTES

MeetUp is de beste ConferenceCam van Logitech ontworpen voor kleine vergaderruimtes en teamruimtes. Geen
kluitjes mensen meer die samendrommen rond laptops. Met MeetUp is elke zitplaats duidelijk zichtbaar dankzij 4K-
optics en een superbreed gezichtsveld van 120°. De geïntegreerde audio werkt optimaal voor de akoestiek van
kleine teamruimtes en zorgt dat iedereen gehoord en gezien kan worden.

EXTRA BREED GEZICHTSVELD VOOR KRAPPE RUIMTES

Logitech® MeetUp introduceert uitzonderlijke videokwaliteit in kleine vergaderruimtes. Het gezichtsveld van 120
graden is breed genoeg voor kleine teamruimtes met maximaal acht mensen. De 4K Ultra HD-sensor en Logitech-
lens zorgen voor scherp beeld, terwijl u snel kunt scherpstellen dankzij pannen, kantelen en zoomen.

UNIEK ONTWORPEN GELUIDSONTWERP

De geïntegreerde audio van MeetUp werkt optimaal voor de akoestiek van kleine teamruimtes en levert
buitengewoon geluid. Dankzij de drie beamforming-microfoons en een speciaal afgestemde speaker klinken
vergaderingen net zo goed als ze eruitzien. Voeg de uitbreidingsmicrofoon voor MeetUp toe om het audiobereik uit
te breiden tot 4,2 meter.

NET ZO EENVOUDIG ALS PLUG-AND-PLAY

Betreed een teamruimte en begin direct samen te werken via video. Sluit MeetUp aan op een USB-poort en u kunt
aan de slag. Gebruik elke softwaretoepassing voor videovergaderingen en cloudservice, inclusief de toepassingen
die u al gebruikt.

ONTWORPEN VOOR HEDENDAAGS VERGADEREN

Kleine vergaderruimtes worden steeds populairder en MeetUp is er om aan die vraag te voldoen. Het biedt
superieure resolutie, kleurbalans, details en audio in krappe ruimtes. Het compacte ontwerp beperkt de wirwar van



kabels tot een minimum en met de meegeleverde wandbevestiging is MeetUp optimaal voor kleine teamruimtes.

EXTRA'S VOOR MEER GEBRUIKSGEMAK

Met onze gratis mobiele app (beschikbaar via Google Play en iTunes) tovert u uw smartphone of tablet om tot
afstandsbediening voor MeetUp. Voeg accessoires toe zoals de uitbreidingsmicrofoons en tv-bevestiging van
Logitech afhankelijk van de opstelling en grootte van uw vergaderruimtes. En als het nodig is, kunt u eenvoudig
vervangende onderdelen bestellen om alles draaiende te houden.

Audio

Ingebouwde luidsprekers Ja
Ingebouwde microfoon Ja

Camera

Aantal voorinstellingen camera 3
Field of view (FOV) hoek 120°

PTZ control (Pan/Tilt/Zoom) Ja

Design

Kleur van het product Zwart

Gewicht en omvang

Afmetingen afstandsbediening (b x h x d) 83 x 10 x 83 mm

Breedte 400 mm

Diepte 85 mm
Gewicht 1,04 kg

Hoogte 104 mm

Inhoud van de verpakking

Afstandsbediening Ja

Meegeleverde kabels USB

Montage gereedschap Ja
Snelstartgids Ja

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Mac-besturingssysteem
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El
Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13
High Sierra



Ondersteunt Windows

Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10
Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10
Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10
Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro
x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7
Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7
Home Basic x64,Windows 7 Home
Premium,Windows 7 Home Premium x64,Window

Prestatie

Bluetooth Ja

Video

HD type 4K Ultra HD
Maximale beeldsnelheid 30 fps

Maximale videoresolutie 3840 x 2160 Pixels

Ondersteunde grafische resoluties 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840
x 2160

Ondersteunde video-modi 720p,1080p,2160p

Resolutie bij opnamesnelheid 1920x1080@30fps,3840x2160@30fps


