ONTWORPEN VOOR
GROTE RUIMTES EN
NOG GROTERE IDEEËN

Logitech GROUP
GROUP is een buitengewoon betaalbaar videovergadersysteem
voor middelgrote tot grote vergaderruimtes dat elke vergaderzaal in
een videosamenwerkingsruimte transformeert.

De haarscherpe video en prachtig ontworpen full-duplex
speakerphone maken het mogelijk om nauw samen te werken.

Dankzij de plug-and-play USB-verbinding is het een makkie om
GROUP te implementeren en gebruiken. Het is compatibel met
elke softwaretoepassing voor videovergaderingen binnen uw eigen
computeromgeving.

Maak verbinding met een laptop en start een vergadering of gebruik
de eersteklas speakerphone met een mobiel Bluetooth®-apparaat voor
audiogesprekken van professionele kwaliteit.

Logitech GROUP

GROUP inrichting vergaderruimte

Beter videovergaderen.
GROUP, onze videovergadertoepassing
voor groepen van 14 à 20 mensen, levert
kristalheldere audio en video van topkwaliteit en transformeert elke vergaderzaal
in een videosamenwerkingsruimte.
Dankzij geavanceerde functies zoals
akoestische echo-onderdrukking, ruisonderdrukking en intuïtieve bedieningselementen is het gemakkelijker dan ooit
om iedereen bij het gesprek te betrekken.

Haarscherpe close-ups nodig? Geen probleem: de
GROUP-camera biedt 10X-zoom zonder kwaliteitsverlies zodat uw team elk detail kristalhelder en in een
geweldige resolutie kan zien.

GROUP + uitbreidingsmicrofoons inrichting
vergaderruimte

Vereenvoudigde videosamenwerking.
Dankzij de plug-and-play USB-verbinding is GROUP heel gebruiksvriendelijk.
Maak verbinding met een laptop om
levensechte vergaderingen te organiseren
binnen uw eigen computeromgeving
aan de hand van elke softwaretoepassing
voor videovergaderen. Bovendien kunt
u de eersteklas speakerphone met een
mobiel Bluetooth®-apparaat gebruiken
voor audiogesprekken van professionele
kwaliteit.

Onze vergaderzaal zoals u het wilt.
GROUP is flexibel genoeg om elke vergaderruimte in te richten zoals u wilt dankzij
de verschillende manieren om de camera te bevestigen. Gebruik de camera op
de tafel of bevestig deze aan de muur
met het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Aan onderkant van de camera zit
een standaard statiefbevestiging voor
extra flexibiliteit. Deelnemers aan een
vergadering kunnen duidelijk met elkaar
spreken in een diameter van 6 m (20 ft)
rond het voetstuk of het bereik uitbreiden tot 8,5 m (28 ft) met de optionele
uitbreidingsmicrofoons.

Logitech GROUP

VIDEO

AUDIO

HD-videokwaliteit (1080p) met 30 frames per
seconde
Brengt levensechte Full HD-video naar telefonische
vergaderingen, waardoor gezichtsuitdrukkingen,
non-verbale signalen en bewegingen duidelijk te zien
zijn.
H.264 met SVC (Scalable Video Coding) en UVC 1.5
Behoudt de processorsnelheid en het batterijvermogen van de pc door video in de camera te
verwerken en deze dynamisch aan te passen aan de
beschikbare bitstream. Het resultaat is een vloeiendere videostream in toepassingen zoals Microsoft®
Lync® 2013 en Skype for Business en in Windows® 8 en
Windows® 10.
Gezichtsveld van 90 graden met mechanisch
pannen over 260 graden en kantelen over 130
graden
Dankzij een ruim gezichtsveld en bediening voor vloeiend pannen en kantelen kunt u beter samenwerken
en zijn alle aanwezigen gemakkelijk te zien.
10x-zoom in HD zonder kwaliteitsverlies
Zoom in op close-ups van voorwerpen en whiteboardtekst met uitstekende details en helderheid.
Autofocus
De precisielens stelt automatisch scherp op mensen
en voorwerpen voor haarscherpe resolutie van het
focusgebied van de lens.
Camerabediening op afstand
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5 cameravoorinstellingen
Camera installeren via plug-and-play

LOGITECH GROUP
GROUP
Het buitengewoon betaalbare
videovergadersysteem voor middelgrote tot grote
vergaderruimtes dat elke vergaderzaal in een
videosamenwerkingsruimte transformeert.

Full-duplex speakerphone
Hoor en word gehoord met levensecht geluid dat
kristalhelder en heel verstaanbaar is. Bovendien biedt
het metalen voetstuk geavanceerde audiofuncties en
intuïtieve bedieningselementen.
Ruime audio
Deelnemers kunnen met elkaar spreken in een
diameter van 6 m (20 ft) rond de speakerphone. Externe deelnemers horen hen zo duidelijk dat het lijkt
alsof het gesprek in dezelfde ruimte plaatsvindt.
Beamforming-technologie met vier onmindirectionele microfoons
Gesprekken klinken realistisch en natuurlijk omdat
geluidsreflecties (galm) worden geminimaliseerd en
geluidsartefacten worden weggefilterd.
Akoestische echo-onderdrukking
Echo's worden tegengegaan door geavanceerde
geluidstechnieken, waardoor gesprekken natuurlijker
klinken.
Ruisonderdrukkingstechnologie
Omgevingslawaai en andere afleidende geluiden
worden onderdrukt om een comfortabel en natuurlijk
klinkend gesprek mogelijk te maken aan beide kanten
van het gesprek.
HD-audio met grote bandbreedte

CONNECTIVITEIT EN GEBRUIK
Compatibel met Mac® en pc
Sluit een pc of Mac® aan om vergaderingen te organiseren binnen de vertrouwde computeromgeving
van de gebruiker.
Compatibel met de meeste UC-toepassingen en
programma's voor videovergaderen
Gebruikers kunnen een bureaubladprogramma voor
videovergaderen naar keuze gebruiken.
Professionele certificeringen
Toonaangevende bedrijfscertificaties (geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync® 2013, gecertificeerd
voor Skype for Business en compatibel met Cisco
Jabber® en WebEx® 4).
Naadloze integratie met de beste cloudcommunicatie-apps
Verbeterde integratie met LCP-leden (Logitech
Collaboration Program)5 zorgt voor een geïntegreerde
ervaring met de meeste videovergaderplatformen op
bedrijfsniveau.
Draadloze Bluetooth®-technologie en NFCtechnologie (Near Field Communication)3
Verbind de speakerphone met een Bluetooth®-apparaat voor audiogesprekken van topkwaliteit of
koppel mobiele apparaten met NFC door ze naast
elkaar te leggen.

Visuele indicator van gespreksstatus

Verschillende manieren om de camera te
bevestigen en het apparaat te installeren

Lcd toont nummerherkenning en andere info2

Software-app voor pannen, kantelen en zoomen

Speakerphone installeren via plug-and-play

UITBREIDINGSMICROFOONS
Optionele uitbreidingsmicrofoons
Breid de gesprekruimte uit van 6 m (20 ft) naar
8,5 m (28 ft) zodat zelfs wie verder van de
speakerphone zit duidelijk kan worden gehoord.
Zodra u de microfoons, die per twee worden verkocht,
aansluit op de speakerphone, worden ze automatisch
herkend en geconfigureerd.

AFSTANDSBEDIENING
Dokbare afstandsbediening
Bedien de camerafuncties voor pannen, kantelen
en zoomen, volume omhoog/omlaag en gesprek
beantwoorden/ophangen6 op het voetstuk van de
speakerphone of via de afstandsbediening, die op
het voetstuk gedokt kan worden wanneer u deze niet
nodig heeft.

Logitech GROUP
TECHNISCHE SPECIFICATIES
CAMERA

SPEAKERPHONE

HUB / KABEL

•	Vloeiend gemotoriseerd pannen, kantelen en
zoomen, via afstandsbediening of voetstuk

•	Full-duplex prestaties

•	Centraal te plaatsen hub voor verbinding van alle
onderdelen

•	260° pannen, 130° kantelen
•	10x-zoom in HD zonder kwaliteitsverlies
•	Gezichtsveld van 90°

•	Akoestische echo-onderdrukking
•	Ruisonderdrukkingstechnologie
•	Ultrabreedbandaudio
•	Werkt met Bluetooth® en NFC

•	Full HD 1080p 30fps
•	H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding)
•	Autofocus

•	Lcd voor nummerherkenning, gespreksduur en
andere functies
•	Leds voor speakerphone-streaming, dempen,
wachtstand en Bluetooth®

•	5 cameravoorinstellingen

•	Kensington-beveiligingssleuf

•	Aanraakbewegingen voor gesprek beantwoorden/
beëindigen, volume en dempen, Bluetooth®,
pannen, kantelen en zoomen, de voorinstelling
'Home' en bediening op afstand

•	Led ter bevestiging van videostreaming

•	Kensington-beveiligingssleuf

•	Standaardbevestiging voor statief

Microfoons (Tx)

•	Bediening op afstand (pannen, kantelen en
zoomen) van ConferenceCam-producten

– Vier omnidirectionele microfoons met een bereik
van 6 meter (20 ft)

AFSTANDSBEDIENING

– Frequentiebereik: 100 Hz – 11 KHz

•	Dokbare afstandsbediening

– Gevoeligheid: -28 dB +/-3 dB

•	Bereik van 8,5 m (28 ft)

– Vervorming: <1 % @ 1 KHz bij 106 dB
Speakers (Rx)

Uitbreidingsmicrofoons
Onderdeelnr.: 989-000171
UPC: 097855119551

SYSTEEMVEREISTEN
Windows 7, Windows 8 of Windows 10
Mac® OS X 10.7 of later
Google Chromebook versie 29 of later
®

•	Een USB-kabel voor verbinding met pc/Mac®
(lengte: 3 m/9,8 ft)
•	Stroomadapter (lengte: 3 m/9,8 ft)
BEVESTIGINGSMATERIAAL
•	Houder met twee functies: bevestig de camera
aan de muur of plaats de camera hoger op tafel
NALEVING EN HULPPROGRAMMA'S
•	Compatibel met USB 2.0
•	UVC-volgzame video en audio voor een brede
compatibiliteit van toepassingen
•	Geoptimaliseerd voor Microsoft® Lync®,
gecertificeerd voor Skype for Business en
compatibel met Cisco Jabber® en WebEx®.
Uitgebreide integratie met LCP-leden (Logitech
Collaboration Program).
•	Downloadbaar diagnostisch hulpprogramma

– Gevoeligheid: 83 dBSPL +/-3 dB bij 1 W/1 M

•	Tool voor upgradebare firmware

– Max. uitvoer: 91 dBSPL

•	Downloadbare plug-ins voor geavanceerde
functieondersteuning

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Logitech GROUP
Onderdeelnr.: 960-001057
EAN: 5099206062528

®

•	Twee kabels voor verbinding tussen hub en
camera/speakerphone (lengte: 5 m/16 ft)

– Frequentiebereik: 120 Hz – 14 KHz

– Vervorming: <5 % van 200 Hz

PRODUCTSPECIFICATIES

•	Inclusief kleefmiddel voor bevestiging onder tafel

®

Camera
130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4”
585 g /21 oz

Afstandsbediening
50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5”
51 g / 2 oz

Speakerphone
240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5”
1223 g / 43 oz

Verpakking
500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25”
4,1 kg / 9 lbs

Hub
94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9”
83 g / 3 oz

Muur- en tafelbevestiging
210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90”
255 g / 8,99 oz

Camera, speakerphone, afstandsbediening, twee
kabels van 5 m (16,4 ft) voor verbinding tussen
speakerphone en hub en camera en hub, een kabel
van 3 m (9,8 ft) voor verbinding tussen hub en pc,
klittenband om de kabels op orde te houden, klittenband
om de hub aan de tafel te bevestigen, opgeladen
hub, stroomadapter met regionale stekkers, houder,
handleiding en garantiebewijs.
GARANTIE
Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Uitbreidings
microfoons
83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83”
230 g / 8oz

N.B. Voor de systeemvereisten voor Full HDondersteuning neemt u contact op met de leverancier
van de softwaretoepassing

U kunt online bestellen of via uw gewenste wederverkoper:
www.logitech.com/GROUP

INHOUD VAN DE DOOS

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
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 et Microsoft® Lync® 2010 en 2013, Skype for Business en
M
LCP-leden (Logitech Collaboration Program), zoals Vidyo,
Zoom en Lifesize Cloud (zie www.logitech.com/lcp voor de
laatste informatie)

2

Met Microsoft® Lync® 2013, Skype™ en Cisco Jabber®

3

Op mobiele NFC-apparaten

4

Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de laatste versie

Bijgewerkt: september 2017

Onder andere: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo en Zoom.
Zie www.logitech.com/lcp voor de volledige lijst en de laatste
informatie

5

Met Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco
Jabber® en LCP-leden met voltooide integraties
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