
94°

CAM340
USB 3.0 ULTRA HD 4K Huddle Room kamera
"Zoom has many happy enterprise customers using AVer’s 
CAM520 in mid to large Zoom Rooms. The AVer CAM340 
delivers the exceptional huddle room video experience rarely 

quality video, audio, and screen sharing in huddle and 
small room setups."
- Oded Gal, Head of Product Management for Zoom

Supertarkka, todelliset värit,
resoluutio jopa 4K
Nyt voidaan jo puhua “lasin
läpi katsomisesta” . 
CAM340 hyödyntää laadukkaita
sensoreita ja multi-lens optiikkaa
tuottaakseen ennen näkemättömän 
terävän ja puhtaan värikuvan.

94° laaja kuvakulma ilman vääristymistä
CAM340:ssä on eräs laajimmista 
mahdollisista kuvakulmista ilman
vääristymistä. Se on täydellinen ratkaisu 
yleistyviin huddle room-ympäristöihin
joissa osallistujat ovat lähempänä  
linssiä, mutta istuvat reunoilla tai
tavallisen kameran kuvakulman ulkopuolella.

Pan, tilt, zoom kuten 4x optisella
zoomilla varustetussa kamerassa
AVerin Ultra 4K CAM340:llä voit 
zoomata jopa 4x aivan kuin
se olisi perinteinen optinen
kamera. Zoomaa, panonoroi ja 
kallista - ei liikkuvia osia, ei laadun 
heikkenemistä kuten digizoomilla
yleensä, koska tämä on 4K.

Hankala valaistus, ei huolta
Ei väliä oletko heikossa valossa 
tai kirkkaassa, luonollisessa tai 
loistevalossa. Vaikka olisit useam- 
man tyyppisessä valossa, AVerin 
CAM340:n valkotasapaino- ja 
valotussäädöt varmistavat
aina luonnollisimmat värit.

Helppo Plug-n-Play asennus
Liitä vain USB - kaapeli, mitään
ajureita ei tarvitse asentaa, ei
virtajohtoa, ei erillistä jalustaa.

Ei mikrofonia? Ei hätää..
Korkealaatuinen herttakuvioinen 
mikrofoni on asennettu kameran
päälle. Se pystyy helposti 
poimimaan huddle-tilassa käytävän
keskustelun, samalla kun
se vaimentaa TV-näytöstä
kuuluvan häiriöäänen. Häiriönpoisto
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Kamera

‧Sensori：Exmor™ 4K CMOS-sensori

‧Kuvanopeus：4K 25k/s; 1080p, 720p, 960x540, 848x480, 640x480, 

    640x360,  424x240, 320x240, 320x180 @ 60, 30 tai 15 k/s

‧Kuvakulma：halkaisija 94°, vaaka 85°, pysty 55°

‧Linssin iiris, fokus, zoom：kiinteä

‧AE, valkotasapaino：Auto, manuaalinen hallinta PTZ Appsilla

‧Terävyysalue：3.37 mm +/- 5%

‧Aukko：2.8

‧S/N suhde：>50dB

‧Vähimmäisvalaistus：1.4 lx (50 IRE, F2.8, sulkija 1/30)

‧2D häiriönpoisto

‧Vastavalon korjaus

‧Minimi toimintaetäisyys：80cm

‧Zoom：jopa 4X hyödyntäen 4K-sensoria (ei käytettävissä 4K tai 60 k/s)

‧Pan ja tilt：zoomattaessa hyödyntäen 4K-sensoria

Mikrofoni

‧1 hertta-suuntakuvioinen mikrofoni

‧Taajuusalue：100~12K Hz

‧Herkkyys：-37dB

Yhteensopivuus

‧USB 2.0, 3.0, type-C

‧UVC (USB Video Class) 1.1

‧UAC (USB Audio Class) 1.0

‧Sovellukset：Skype™, Skype for Business, Zoom, BlueJeans,  

    FaceTime®, Cisco Webex®, Google Hangouts, GoToMeeting®, 

    V-CUBE,Adobe® Connect™, Vidyo®, Fuze, WebRTC

Liitännät

‧USB type-C liitin

‧DC-liitin virtalähteelle (käytettäessä USB2.0 yhteyttä)

‧3.5mm audioliitin linjatasosella lähdöllä

Laitteen mitat

‧Leveys ja korkeus ：60mm

‧Pituus：75mm

‧Paino ：251g

Muut ominaisuudet

‧Kiinteä TV-jalusta (TV:n päälle, maks. 46mm syvä)

‧Kensington lukituspiste

‧1/4” kolmijalan kiinnitysruuvi

‧Yksityisyyssuoja linssin eteen

‧IR-vastaanotin tukee myös AVer CAM520 kaukosäädintä (optio)

Hallinta

‧HID, UVC ja UAC

‧PTZApp

‧IR-kaukosäädin (lisävaruste)

‧Kiinnitysreikä kolmijalalle

‧Vaakasuunnassa liukuva linssinsuoja

Tietokoneen vaatimukset

‧2.4GHz Intel Core 2 Duo prosessori

‧2GB RAM tai enemmän

‧Kiintolevytilaa tallennettuja videoita varten

‧

‧USB 2.0 portti tai parempi (USB 3.0 vaaditaan 4K tai 60k/s)

Takuu

‧3-vuoden rajoitettu valmistustakuu pääyksikölle (akku, 

    kaukosäädin ja tarvikkeet 1-vuoden takuu)

Järjestelmävaatimukset

‧Windows 7/8/8.1/10

‧Google Chromebook versio 29.0.1547.70 Platform 4319.79.0

Tekniset tiedot

4K tai 1080p 60k/s edellyttää korkeampitasoista järjestelmää

Edustus ja maahantuonti:
FinnAV Oy MediaSolution, 
Kantelettarentie 7 R, 00420 HELSINKI
Puh. 09 - 879 5639 
info@mediasolution.fi, www.mediasolution.fi




