
VC320
Kannettava USB-Videoneuvottelukamerajärjestelmä 
pieniin neuvottelutiloihin ja palaverihuoneisiin
AVer VC320 konferenssikamera on laadukas, kannettava “All-in-One” USB Plug-
and-Play yhteistyöjärjestelmä. VC320 on yhteensopiva kaikkien suosituimpien
ohjelmistojen kanssa ja voidaan liittää lähes kaikkiin pöytäkoneisiin tai kannettaviin
yhdellä USB-kaapelilla. VC320 on edullinen, korkealaatuinen audio- ja video- 
neuvottelujärjestelmä, joka on suunniteltu pieniin neuvottelu- ja palaverihuoneisiin,
enintään 8 hengelle. Se on yksinkertainen asentaa ja erittäin helppo käyttää.

110° super-laajakulmainen ePTZ USB 1080p Full HD Videokamera
VC320 on yksi markkinoiden laajakulmaisimmista ePTZ -kameroista. Super-laajakulmainen 5 x zoom linssi
kattaa helposti koko neuvottelutilan ilman vääristymistä.  VC320 sisäänrakennettu Full High De�nition-elektroniikka
takaa että pääset nauttimaan parhaasta mahdollisesta erottelykyvystä videoneuvotteluiden ja -kokousten aikana.

EZCrop-kasvojentunnistusteknologia
EZCrop on kasvojentunnistusteknologia, joka kohdistaa kameran videoneuvotteluun osallistuviin henkilöihin
ja automaattisesti sovittaa näkymän ruudulle. EZCrop pystyy tunnistamaan jopa 8:t kasvot 110° kuvakulmassa.

USB ja Bluetooth Full Duplex-kaiutinpuhelin
VC320 sisältää kaksisuuntaisen, kaiunkumouksella ja kohinanvaimennuksella varustetun  USB kaiutinpuhelimen. Voit yhdistää
NFC:llä ja Bluetoothilla älypuhelimia VC320:n ja käyttää sitä Bluetooth-kaiuttimena/kaiutinpuhelimena tai sillata  sen USB-
video/audio puheluun.

Näytön peilaus ja esittäminen
VC320:ssä on HDMI tulo- ja lähtöliitännät sekä 2.1A latausportti. Hankkimalla lisälaitteeksi edullisen  langattoman
näyttösovittimen kuten Chromecast, AppleTV, jne. voit käyttää sovitinta VC320 kanssa toisen näytön peilaamiseen ja 
esittämiseen.

Työskentele ja viestitä luonnollisesti, paikallisesti ja etänä
VC320 mahdollistaa erilaisia yhteistyötapoja ja visuaalista viestintää niin paikallisesti kuin etänäkin. VC320:n joustavuus
antaa mahdollisuuden työskennellä neuvotteluhuoneessa tai  jakaa ajatuksia kumppanien kanssa ympäri maailman.

Kannettava “All-in-One” ratkaisu, jossa on telakoitava kaukosäädin
Magneetilla koteloon kiinniittyvä kaukosäädin, sisäänrakennettu ladattava akku sekä siro ja käytännöllinen rakenne
ovat vielä ominaisuuksia, jonka ansiosta VC320 on vaivatonta kuljettaa eri neuvottelutilohin tai asentaa pysyvästi 
sopivaan neuvottelu/palaverihuoneeseen.

110°



Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö VC320 kamera-kaiutinpuhelin
Kaukosäädin
Virtalähde ( 100~240V, 12V/2A )
USB2.0-kaapeli 5 m
HDMI-kaapeli 3 m
User quick guide (en)

Kamera 8M pikselin CMOS-kenno
110° kuvakulma
Jopa 5x zoom ( kenno + digital )
±10° manuaalinen kallistus;
digitaalinen Pan Tilt  zoomataessa sisään
EZCrop autom. sovittaa neuvottelijat ruutuun
Resoluutio: 1080p 30/20/15/10, 1600x900,
180x960, 720p ---- > 320x180 asti
Autom. valkotasapaino, taustavalokompensointi
UVC 1.1 YUV/MJPEG pakkaus H.264 ekstensiolla
Linssin piilotus kaukosäätimellä

Kaiutinpuhelin Integroitu full-duplex ( 2-s. ) kaiutinpuhelin 
kaiunkumouksella ja kohinanpoistolla 
Laajakaistamikrofoni, 360° n. 5m etäisyydelle asti
5W kaiutin, jopa 90dBSPL 0.5M etäisyydellä
Mikrofonin herkkyys : -36dB +/-3dB
USB & Bluetooth

Yhteensopivuus USB 2.0 UVC 1.1 sekä UAC yhteensopiva
Skype™, Skype for Business, Google Hangouts™,
Zoom™, WebEx™, Adobe Connect™, WebRTC
Bluetooth 4.0 Class2 10M range, A2DP, headset,
handsfree

Liitännät 2.1A (varattu)
HDMI tulo
HDMI lähtö
Micro USB tietokoneelle

Esittäminen HDMI tulo ja lähtöliitäntä (jopa 1080p 30fps) 
Tukee näytön peilausta, esim. Chromecast 2 
( käyttämällä 2.1A latausta ja HDMI tuloa )

Muita ominaisuuksia Akku: jopa 2 tuntia videopuhelua tai 8 tuntia
Bluetooth-puhelua
Kaukosäädin kiinnittyy magneetin avulla
laitteen rungon takaosan syvennykseen
Kamera, kaiutinpuhelin, esitystoiminnot
voidaan yhdistellä eri tavoilla
Standardi Kensington-lukituspiste
Kolmijalan kiinnitysruuvi

Järjestelmä USB2.0, ajuria ei tarvita jos käytössä on OSes
Windows 7, Windows 8, Window 8.1, Window 10
Mac OS X 10.9 tai uudempi
Chrome OS 29.0.x tai uudempi
Minimivaatimukset tietokoneelle
2.4GHz Intel@ Core 2 Duo prosessori
2GB RAM tai enemmän, kiintolevytilaa
tallennusta varten

Tuotteen mitat Keskusyksikkö
Leveys: 6.5 cm
Pituus: 11 cm
Korkeus: 30 cm
Paino: 890g
Kaukosäädin
Leveys: 15 cm
Pituus: 4.5 cm
Korkeus: 1.1 cm
Paino: 70g

Takuu 3-vuoden rajattu takuu keskusyksikölle
(Akku, kaukosäädin ja tarvikkeet 1 vuosi )

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