VC520/530 yhdistyvän viestinnän kamerajärjestelmä
Ammattitason business videoyhteistyöväline keskisuuriin ja suuriin neuvotteluhuoneisiin

Plug-N-Play
Ammattitason USB- “Plug-N-Play” videoyhteistyöjärjestelmä keskikokoisiin ja
suuriin neuvotteluhuoneisiin.
AVer VC520/VC530 muuttaa käsitykset kalliista ja hankalista videoneuvottelujärjestelmistä,
jotka vaativat IT-järjestelmänvalvojan apua käyttämiseen. Uusi VC520/530 on edullinen
ammattitason USB PTZ videoyhteistyökamera, joka on suunniteltu tarjoamaan mahtavan
video- ja audioneuvottelukokemuksen. Se on yhteensopiva kaikkien suosituimpien
neuvotteluohjelmien kanssa, liitettynä vain yhdellä USB-kaapelilla kannettavaan tai pöytäkoneeseen.
Taakse ovat jääneet ajat jolloin piti säätää monimutkaisia palomuureja videopuhelun takia.
AVer VC520/530:n kanssa videoneuvottelu on yhtä yksikertaista kuin USB-kaapelin kytkeminen.

Laatua ja ominaisuuksia
12X Optinen zoom ja PTZ
VC520/530 on yksi markkinoiden nopeimmista ja tarkimmista aidolla 12X optisella zoomilla varustettu PTZ-kamera.
VC520/530:n moniosainen, ja -pinnoitettu auto-fokus optiikka sekä 12X aito
optinen zoom tarjoaa nopean ja vakaan Pan-Tilt-Zoom toiminnon kaapatakseen

12 X
True Optical Zoom

pienimmätkin yksityiskohdat puhtaina ja kirkkaina kaikilla kuvausetäisyyksillä.

12 X
True Optical Zoom

Full HD 1080p tarkkuuden videokuva
VC520/530 kameran Full HD 1080p videolaadun ansiosta voidaan nauttia korkeimmasta
mahdollisesta kuvantarkkuudesta videoneuvotteluiden ja videoyhteistyön aikana.

Ketjutettava kaiutinpuhelinjärjestelmä
Aika jolloin kaikkien piti kokoontua yhden ainoan kaiutinpuhelimen ympärille on mennyt!
VC520/530:ssä on full-duplex kaiunkumouksella ja kohinanpoistolla varustettu kaiutinpuhelin,
johon voidaan ketjuttaa toinen kaiutinpuhelin. Jokainen kaiutinpuhelin pystyy kattamaan halkaisijaltaan
n. 10m alueen. Full-duplexin ansiosta lausettasi ei enää katkaista kesken, etkä menetä yhtään
kriittistä yksityiskohtaa käytävästä keskustelusta.

10 PTZ-kameran esivalintapaikkaa
On hyvin rajoittavaa jos kamera on kohdistettu pysyvästi yhteen paikkaan. VC520/530 mahdollistaa
kokousten yksilöinnin tallentamalla muistiin jopa 10 PTZ-asetusta. Kuhunkin esivalintapaikkaan
voidaan siirtyä kätevästi kaukosäätimen napin painalluksella ja näin säästää aikaa ja vaivaa.
Kamera siityy ja kohdistuu nopeasti haluttuun esivalintapaikkaan ja kuvaa haluttua kohtaa
neuvottelutilassa.

Kehittynyt takuu
AVer Information tarjoaa edistyneen 3 + 2 vuoden takuun tälle laitteistolle.
Vakion 3:n vuoden takuun lisäksi, rekisteröitymällä Internetin kautta AVer myöntää veloituksetta 2 lisävuotta.
( Tarvikkeille, kuten kaukosäädin, myönnetään normaali 1:n vuoden takuu )

Tekniset tiedot
Kamera

Kaiutinpuhelin

Keskitin/kaapelit

• Aito 12x optinen zoom

• Full-duplex mikrofoniasetelma
kaiutinpuhelimessa kaiunkumous
sekä kohinanpoistoautomatiikka

• Kiinteästi asennettava keskitin kaikkien
komponenttien yhdistämiseksi + kiinitystarra
pöydän alle asentamista varten

• 3.5mm liitäntäkaapeli BYOD-laitteille kuten
älypuhelimille tai kannettaville PC:lle

• 2x 16’ kaapelia keskittimen ja
kameran/kaiutinpuhelimen liittämiseksi

• Painikesäätimet äänenvoimakkuiudelle,
mykistykselle ja puhelinliitännälle

• 1x 16’ USB-kaapeli PC/Mac yhdistämiseksi

• Tarkkuusmekaaninen suunnittelu:
Pan askel 0.45°, Tilt askel 0.25°
• Nopea linssi = täydellinen kuva jopa
heikossa valossa, f1.8 - f2.8
• Full HD 1080p, sekä tuki UVC
ja H.264 SVC standardeille
• 260° Pan, 115° Tilt

• 10W kaiutin, maks. äänenpaine 95dBSPL

• 1x 3’ 3.5mm aux-kaapeli
• AC Virtalähde

• Moniosainen, monikerroksinen autofokus-optiikka

• Mikrofonit, 3 kpl suuntamikrofonia
kattaen 360° alueen n.10m halkaisijalla
• Kensington kiinnityspiste

Mitat + Paino

• Advanced settings in download app

Kaukosäädin

Kamera: 180 x144 x184mm / 1.5kg

• Kensington lukituspiste

• 10 kameran esivalintapaikkaa

Kaiutinpuhelin: 210 x209x59mm / 0.9kg

• Standardi kolmijalan kiinnityskierre

VC530 version lisäominaisuudet

Keskitin: 97x71 x31mm

• Kuvan kääntö mahdollistaa kattokiinnityksen
ylösalaisin

• HDMI-liitäntä ulkoista näyttöä varten

Kaukosäädin: 50x200x20mm

• Mukana pöytä/seinä/kattokiinnike

• RS-232 adapteri

• Jopa 82° kuvakulma (D)

• HDMI-kaapeli 3m

Pakkauksen sisältö
• Kaiutinpuhelin

• 16’ kamerakaapeli (mini DIN8)

• Virtalähde: 110~220V to DC12/4A

• Kamera

• 16’ kaiutinpuhelimen kaapeli (mini DIN8)

• Quick-start guide (en)

• Keskitin

• 5m USB - PC kaapeli (USB2.0 mini B - PC)

• Pöytä/seinä/kattokiinnike

• Kaukosäädin

• 3’ 3.5mm aux-kaapeli

• Velcro-tarra

Suoritin:
• 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo prosessori
• 2 GB RAM tai enemmän
• Kiintolevytilaa videoiden tallentamiseen
• USB 2.0 portti

Huom: Full HD tukea varten tarkista
ohjelmistotoimittajaltasi mahdolliset
erityisvaatimukset.

Järjestelmän vaatimukset
• Windows 7 / 8 / 8.1
• Mac OS X 10.7 tai uudempi
• Google Chromebook versio 29.0.1547.70,
Platform 4319.79.0

Yhteensopivuus ja työkalut
• USB 2.0 yhteensopiva
• RS232 ohjattavuus
• UVC yhteensopiva audio ja video tukee useimpia neuvottelusovelluksia
• Ladattavissa diagnostinen työkalu, ohjelmistopäivitystyökalu, appsi lisäominaisuuksia ja asetuksia
• Lista sopivista työkalusovelluksista löytyy: www.aver.com
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