
EVC300
Full HD videoneuvottelujärjestelmä
Jokaiseen budjettiin sopiva EVC300 on AVerin uusi, edullinen, neljän pisteen korkea-

luokkainen MCU-videoneuvottelujärjestelmä. Tämä “All-in-One” ratkaisu antaa

organisaatioille mahdollisuuden aloittaa videoneuvotteleminen ilman asennuskuluja 

tai kalliita päivityksiä. Patentoidut, älykkäät mikrofonit voidaan yhdistää toisiinsa

ketjumaisesti, mikä takaa hyvän äänentoiston  minkä tahansa kokoisissa neuvottelu-

tiloissa. Kaikki tärkeät videokokoukset voidaan tallentaa suoraan USB-Flash muisti- 

tikulle, jopa silloinkin kun etäyhteyttä ei ole. AVerin ainutlaatuinen, lisämaksuton 3:n 

vuoden takuu, kompakti rakenne, EZMeetup mobiilisovellusohjelma PC: lle, kannet-

taville tietokoneille, tableteille ja appsit älypuhelimille ( iOS & Android ), sekä monet 

muut mahtavat ominaisuudet tekevät EVC300:a täydellisen kommunikaatioratkaisun.

Sisäänrakennettu SIP-palvelin ja rekisterin hallinta
EVC300 tarjoaa normaalit yhteydet 4:n eri pisteen välillä ja mahdollistaa AVerin ja muun merkisten
laitteiden sekä SIP-pohjaisten laitteiden, appsien ja ohjelmien keskinäiset yhteydet. EVC300 on 
ihanteellinen ratkaisu organisaatioille, jotka haluavat joustavaa videoneuvottelua kustannustehokkaasti. 

Helppo integrointi & etähallinta
Hallitse ja kartoita ongelmatilanteet etänä, tosiajassa, käyttämällä AVerin ilmaista WebTool-ohjelmaa. 
Hyödynnä Wake-on-LAN (WOL) ominaisuutta EVC300 laitteen etäkäynnistämiseen lähiverkon
kautta tai käytä Telnet-komentoja integroidaksesi EVC300 toisten audiovisuaalisten laitteiden 
kanssa LANissa tai Internetissä.

Yhden painalluksen tallennus
Tallenna neuvottelut - video, audio sekä tietokoneen sisältö - suoraan muistiasemalle, 

ja tee niistä videoarkisto joka varmistaa että neuvotteluiden anti ei häviä. Toista tallenteita 

käyttämällä EVC300 järjestelmää tai omalla PC:lläsi tai laptopillasi käyttämällä  AVerin VCPlayer 

ohjelmistoa.

Full HD 1080p video & PC-sisällönjako
AVer EVC300 tukee videoneuvottelua jopa 4:n toimipisteen välillä Full HD1080p resoluutiolla.  

Kustannustehokas sisäänrakennettu MCU-nelipistesilta tarjoaa ihanteellisen ratkaisun 

niille, jotka haluavat aloittaa videoneuvottelemisen jo tänään.

PTZ -kääntöpääkamera jossa16X optinen zoom 
EVC300:n vaikuttava Full HD PTZ-kamera 16 kertaisella optisella suurennuksella yhdessä +/-100° 

vaaka ja +/-25° pystytason kuvakulmalla mahdollistaa tarkat lähikuvat neuvotteluhuoneissa. 

Ota yhteyttä mistä tahansa minne tahansa 
EVC300 mahdollistaa videoneuvotteluyhteydet 4:n kesken riippumatta heidän sijainneistaan. Lataa
AVerin mobiilisovellus EZMeetup osallistuaksesi videoneuvotteluun PC:n, laptopin, älypuhelimen* 
tai tabletin avulla. Nauti EVC300 teräväpiirtoisesta kuvasta ja selkeästä äänestä samalla kun varmistat 
osallistumisesi tärkeisiin videokokouksiin olivatpa ne missä tahansa. ( *iOS ja Android appletti)

16X
optical zoom



Laitteiston kuvaus

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö
• Keskusyksikkö (koodekki)

• EVC eCam PTZ kamera

• EVC mikrofoniasetelma

• IR-kaukosäädin

• Virtalähde

• Kaapelit

• Takuukortti

• Pikaohje

Kommunikaatio
• H.323 ja SIP standardit

• 64Kbps~4Mbps

• RJ45 verkko LAN (10/100/1000)

• Manuaaliset kaistanleveysasetukset

Kamera
• EVC130P eCam PTZ: 

   - pan/tilt/zoom kääntöpääkamera

  - 2-megapikselin CMOS sensori

  - 16X optinen zoom

  - ±100° vaaka; ±25° pystysäätö

  - 67° FOV (halkaisija)

Henkilövideoresoluutiot
• HD1080p (1920 x 1080)

• HD720p (1280 x 720)

• 480p (848 x 480)

• CIF (352 x 288)

• Kaikki resoluutiot 30k/s

PC-sisällön resoluutiot
• Tuetut resoluutiot: 
  - HD1080p (1920 x 1080) 
  - WSXGA+ (1680 x 1050) 
  - SXGA (1280 x 1024)
  - WXGA (1280 x 768)
  - HD720p (1280 x 720)
  - XGA (1024 x 768)
  - SVGA (800 x 600) 
  - D1 (720 x 480)
  - VGA (640 x 480)

• Lähtöresoluutiot:
  - HD1080p (1920 x 1080)  30k/p asti

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

Videotuloliitännät
• EVC eCam kamera
• VGA

• DVI (HDMI)

Videolähtöliitännät
• HDMI
• VGA

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

Audio-ominaisuudet
• Automaattinen tasonsäätö (AGC)

• Edistynyt kohinanpoisto

• Akustinen kaiunkumous (AEC)

Audiotuloliitännät
• EVC mikrofoniasetelma

• DVI (HDMI)

• Linjataso (3.5 mm)

Audiolähtöliitännät
• HDMI

• Linjataso (3.5 mm)

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

H.460

Käyttöliittymä
• Useita videon asemointivaihtoehtoja

• Käyttäjäystävällinen OSD (22 tuettua 

kieltä: englanti, perinteinen kiina,

yksinkertaistettu kiina, tsekki, tanska,

hollanti, suomi, ranska, saksa, unkari,

italia, japani, korea, norja, puola, 

portugali-brasilia, romania, venäjä,

espanja, ruotsi, thai, turkki)

• Näytä/muokkaa neuvottelijan nimi

Verkkoyhteys
• 10/100/1000Mb/s

• NAT/palomuurin läpäisy

• High Efficiency Lost Packet Recovery

(HELPeR™)

• API tuki Telnetin kautta

• Wake-on-LAN (WOL) tuki

• IPv4 ja IPv6 tuki

• Verkkotesti

• QoS

Turvallisuus
• AES (Advanced Encryption Standard

toiminto (128-bit)

• Salasanasuojaus järjestelmäasetuksille

• Salasanasuojaus etähallinnalle

Webhallintatyökalu
• Etähallinta webin kautta 
• Live-monitorointi webin kautta
• Ohjelmistopäivitys Ethernet/Internet
• Puhelinmuistion lataus/muokkaus
• Oletusasetusten palautus

Lisäominaisuuksia
• Neuvottelujen tallennus

  - yhteyden aikana sekä off-line

  - tallennus suoraan USB flash-asemaan

  - videon uudelleenasemointi toiston
    aikana

  - Toisto ja tiedostomuunnos
    VCPlayer-ohjelmalla (.mov formaatti)
• Pikasoittonäppäimet (10)
• Kameran asentomuistipaikat(10)

• Network Time Protocol (NTP)

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

Käyttöympäristö
• Käyttölämpötila: 0~40°C
• Ilmankosteus: 20%~80%
• Varastointilämpötila: -20~60°C
• Varastointikosteus: 20%~80%

Fyysiset mitat
• Pakkauksen mitat: 

  378 x 297 x 224 mm

• Pakkauksen paino: 

   5,98kg

• Keskusyksikkö (koodekki):

   320 x 262.7 x 37.2 mm

• EVC130P eCam PTZ kamera:

   122.3 x 122.3 x 159.5 mm

• EVC mikrofoniasetelma: 

   131.9 x 118.6 x 25.5 mm

Mobiilisovellus - 
EZMeetup (optio)
• Yhteys H.264 videokoodekilla

• PC-versio Windowsille®

• Resoluutio VGA:n asti 30k/s

• Yhtensopivuus EVC300/EVC900

Takuu
• 3:n vuoden normaali takuu

EVC300
Full HD Videoneuvottelu

4-piste MCU
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Lisävarusteet

Edustus, maahantuonti ja markkinointi:
FinnAV Oy MediaSolution
Kantelettarentie 7 R, 00420 Helsinki
puh. 09 879 5639, myynti 0400 716 106
info@mediasolution.fi, www.mediasolution.fi
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