
EVC130 Sarja
Full HD Videoneuvottelujärjestelmät
EVC130 sarja on videoneuvottelumarkkinoiden uusi hinta-laatu johtaja,

on tosiaikainen Full HD videokuva sekä tosiaikainen HD720p PC-sisällön
jako, laajakulma tai PTZ-kamera optiot, uudentyyppinen mikrofoniasetelma, 
upea käyttöliittymä ja kompakti rakenne. Vaikuttavan laitteiston lisäksi
EVC130:n 3:n vuoden täystakuu sekä erittäin matalat käyttökustannukset
maksavat järjestelmän hankintahinnan takaisin erittäin nopeasti. Olipa kyse
“point-to-point” neuvotteluista, pilvipohjaisista videokokouksista tai laitteiden
järjestelmäintegraatiosta, kansainvälisten standardien mukainen EVC130 on 
laatutietoisen videoneuvottelijan valinta. 

88°
wide
angle

Helppo integrointi & etähallinta
Hallitse ja kartoita ongelmatilanteet etänä, tosiajassa, käyttämällä AVerin ilmaista WebTool-ohjelmaa.
Hyödynnä Wake-on-LAN (WOL) ominaisuutta EVC130 laitteen etäkäynnistämiseen lähiverkon
kautta tai käytä Telnet-komentoja integroidaksesi EVC130:n toisten audiovisuaalisten laitteiden
kanssa LANissa tai Internetissä.

Täysin uusi mikrofoniasetelma
Hienostunut audioprosessointiteknologia, jota on käytetty EVC130:n uudessa mikrofoniasetelmassa
ja Full HD koodekissa, kuten edistynyt kohinanpoisto, automaattinen tasonsäätö sekä kaiunkumous, 
tuottaa selkeän, ennenkuulumattoman todentuntuisen äänen.

HD kameravaihtoehdot

(88° FOV) varmistaen, että kukaan ei jää pois neuvottelukuvasta. EVC130P:n vaikuttava Full HD
PTZ -kääntöpääkamera 16X optisella zoomilla mahdollistaa tarkat lähikuvat neuvottelijoista 
suurissakin neuvottelutiloissa.

Full HD video & HD sisällönjako
Koe luonnollinen, tosiaikainen videokommunikaatio yhdellä monitorilla, lähettäen ja vastaanottaen 

kuvaa ym. HD720 @ 30k/s toisella monitorilla, luoden tapahtumasta miellyttävän videoneuvottelu- 
kokemuksen.

with HELPeR™

no ECHO

Edistynyt verkkoteknologia

takaa laadukkaan kuvan ja äänentoiston säätämällä kaistanleveyttä ja resoluutiota, tarjoten käyttäjille 
aina parhaan mahdollisen videoneuvotteluelämyksen.

Yhden painalluksen tallennus

ja tee niistä videoarkisto, joka varmistaa että neuvotteluiden anti ei koskaan häviä. Toista tallenteita 
käyttämällä EVC300 järjestelmää tai omalla PC:lläsi tai laptopillasi käyttämällä AVerin VCPlayer
ohjelmistoa.

16X
zoom

joka tarjoaa pienille ja keskisuurille organisaatioille ainutlaatuisen 
kustannustehokkaan Full HD videoneuvotteluratkaisun. AVer EVC130:ssä

videota jopa HD1080p @ 30k/s, samalla kun jaat presentaatioita, animaatioita, dokumenttikameran 

Tallenna videoneuvottelusi - videon, audion ja jaetun sisällön - suoraan USB Flash-muistiasemalle 

EVC130:n vakio Full HD kiinteäpolttovälinen PT-kamera tarjoaa ainutlaatuisen laajan kuvakulman

AVerin ainutlaatuinen “High E�ciency Lost Packet Recovery mechanism”, eli HELPeR™ ominaisuus



Pakkauksen sisältö
• Keskusyksikkö (koodekki)

• EVC eCam kamera

• EVC mikrofoniasetelma

• IR-kaukosäädin paristoineen

• Virtalähde

• Liitäntäkaapelit

•

• Pikaohje

• H.323 ja SIP standardit

• 128Kb/s ~4Mb/s

• RJ45 verkko LAN (10/100/1000)

• Manuaaliset kaistanleveysasetukset

Kamera
• Tuki yhdelle kameralle

• EVC130 eCam Focus:

    - 

    - 2-megapikselin CMOS sensori

    - 4X digitaalinen suurennus

    - ±100° vaakatasossa; ±25°pystytasossa 

    - 88° FOV (halkaisija)

• EVC130P eCam PTZ: 

    - pan/ lt/zoom kääntöpääkamera

    - 2-megapikselin CMOS sensori

    - ±100° vaakatasossa; ±25°pystytasossa 

    - 67° FOV (halkaisija)

• HD1080p (1920 x 1080)

• HD720p (1280 x 720)

• 480p (848 x 480)

• 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)

• WCIF (512 x 288)

• SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)

- WSXGA (1440 x 900)
- HD (1360 x 768)
- SXGA (1280 x 960)
- WXGA (1280 x 800)

- HD720p (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)

Videostandardit
• H.264, H.263, H.263+, H.261
• H.239 dual video streamit

Videotuloliitännät
• EVC eCam kamera
• VGA

Videolähtöliitännät
• HDMI
• VGA

Audiostandardit
• G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Audio-ominaisuudet

• Edistynyt kohinanpoisto

Audiotuloliitännät
• EVC mikrofoniasetelma

• Linjataso (3.5 mm)

Audiolähtöliitännät
• Digitaalinen audio HDMI-kaapelissa

• Linjataso (3.5 mm)

Muut tuetut standardit
• H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex

Q, H.460

italia, japani, korea, norja, puola,  

portugali-brasilia, romania, venäjä,

espanja, ruotsi, thai)

Verkkoyhteys
• 10/100/1000Mb/s

• NAT/palomuurin läpäisy

• High Efficiency Lost Packet Recovery 

(HELPeR™)

• Wake-on-LAN (WOL) tuki

• IPv4 ja IPv6 tuki

Turvallisuus
• AES (Advanced Encryp on Standard)

toiminto (128-bit)

• Salasanasuojaus järjestelmäasetuksille

• Salasanasuojaus etähallinnalle

Webhallintatyökalu

• Ohjelmistopäivitys Ethernet/Internet

• Oletusasetusten palautus

Lisäominaisuuksia

    - yhteyden aikana sekä off-line

    - tallennus suoraan USB flash-asemaan 

       aikana

Virtalähde
• AC 100V~240V, 50/60Hz
• Virrankulutus: EIAJ 12V, 4A

• Ilmankosteus: 20%~80%

Fyysiset mitat
• Pakkauksen mitat: 

    330 x 230 x 265 mm

• Pakkauksen paino (EVC130):

    3.7kg 

• Pakkauksen paino  (EVC130P):

    4.32kg

• Keskusyksikkö (koodekki):

    260 x 158.7 x 33 mm

• EVC130 eCam Focus kamera:

    131.9 x 118.6 x 125.5 mm

• EVC130P eCam PTZ-kamera:

    122.6 x 122.6 x 127.8 mm

• EVC mikrofoniasetelma: 

    131.9 x 118.6 x 25.5 mm

Lisävarusteet
• Lisämikrofoni

• Kamerateline

Takuu
• 3:n vuoden normaali takuu
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Point-to-Point
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