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Konftel Cam50 USB kamera, video konferanslarınıza, PTZ'li diğer benzer 
konferans kameralarının maliyetinin çok altında olağanüstü görüntü kalitesi 
getirir. Güçlü optik yakınlaştırma, geniş odalara bile uzanan bir erişimle 
yüzleri ve ayrıntıları şaşırtıcı bir netlikle yakalar. Konftel Cam50, 
hoparlörünüzün veya kurulu ses sisteminizin doğal tamamlayıcısıdır.

Konftel Cam50, lenslerden görüntü sensörüne ve videonun kalitesini optimize 
etmek için kullanılan teknolojiye kadar birinci sınıf optik ve olağanüstü 
hassasiyete dayanmaktadır. Düşük ışıkta bile görüntü canlı ve nettir. 12x optik 
yakınlaştırmayı sonuna kadar kullanarak konferans kamerasının 
performansını test edebilirsiniz. Beyaz tahta üzerindeki notları veya bir ürün 
numunesinin ayrıntılarını etkileyici bir netlikle gösterin.

y Sıradışı  görüntü sensörü (2 
milyon pixel ile 2.7’’)

y Full HD 1080p/60 fps
y Pan 170°, Tilt 60°
y 12x optik zoom
y 72.5° – 6.9° görüş açısı
y USB 3.0
y HDMI
y Basit kurulum
y 2 yıl garanti

Konftel Cam50
Mükemmelliği yakalayın

SORUNSUZ TOPLANTILAR

Tercih ettiğiniz uygulama veya bulut hizmeti ne olursa olsun, 
Konftel Cam50, USB üzerinden bağlanabildiğiniz sürece video 
görüntüsü işini halledecektir. Ve bu küçük toplantı odası rahatlığı 
daha büyük durumlara da aktarılacaktır.

MEVCUDİYET HİSSİ

Orta ve büyük toplantı odaları, PTZ kameranın doğal yaşam alanıdır. 
72,5° görüş açısı, başlangıçtan itibaren bir mevcudiyet hissi yaratır 
ve uygun bir seviyeye yakınlaştırmak kolaydır. Kamerayı önceden 
ayarlanmış bir açıya taşımak ve yakınlaştırmak tek bir düğmeye 
basarak yapabilir ya da Konftel Cam50’nin otomatik görüntü kalitesi 
optimizasyonuna memnuniyetle güvenebilirsiniz.
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Konftel Cam50 Özellikleri
GENEL
Ürün adı: Konftel Cam50

Ürün kodu: 931401002 Europe, 932401002 UK, 
834401002 US, 933401002 AU

İçerik: Konftel Cam50, 4.5 m USB kablosu (tip A/tip 
B), AC adaptör (EU, US, AU, UK), güç kablosu, 2 adet 
AAA pil ile uzaktan kumanda,  duvar montaj parçası, 
Hızlı kurulum kılavuzu, güvenlik bildirisi.

Ürün dokümantasyonu: Kullanıcı Kılavuzu, Hızlı 

Kurulum Kılavuzu

Ebat: 128.5 x 118 x 156.2 mm

Ağırlık: 910g

Renk: Siyah

Garanti: 2 yıl

KAMERA
Resolution: Full HD 1080p/60 fps

Zoom: 12x optik

Pan/Tilt: 170° yatay / 60° dikey          

Odak: Otomatik 

Görüş açısı: 72.5° – 6.9°

Ön ayar adedi: 255

Video formatı: YUY 4:2:2, H.264, MJPEG 

Kamera denetimi: VISCA/UVC 1.5/IR Uzaktan

BAĞLANTI
USB: USB 3.0 type B

GÜÇ KAYNAĞI
AC adaptörü:  DC 12V 

Güç tüketimi:  12W (Maksimum)

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi Windows 7, 8, 10, Mac OS X, Linux 

EK ÖZELLİKLER
Yazılım güncellemeleri: Evet

ÇEVRE KOŞULLARI
Sıcaklık: -10°C ~ 40°C 

Tüm özellikleri için konftel.com

KONFTEL C5055Wx 
Video işbirliğinizi genişletin

Konftel C5055Wx, Konftel Cam50 PTZ konferans kamerasını ve 
OmniSound® ses kaliteli, genişletilebilir Konftel 55Wx hoparlörü 
birleştiren, orta ve büyük toplantı odaları için mükemmel bir video 
işbirliği çözümüdür. Konftel OCC Hub, her şeyi tek bir kullanışlı kitte bir 
araya getirir, böylece kamerayı, ses cihazını ve ekranı dizüstü 
bilgisayarınızdaki işbirliği uygulamasına bağlamak için ihtiyacınız olan tek 
şey bir USB kablosudur.

Toplantı boyutu: 20 kişiye kadar (genişletme mikrofonları ile).

Konftel 300IPx, 
300Wx ya da 
Analog

Aksesuarlar
KONFTEL OCC HUB
Ürün kodu: 900102149

Konftel video konferans çözümlerinin kalbidir. Tek bir kabloyla hoparlörü, 
konferans kamerasını ve ekranı bağlayın.

Konftel Cam50 ile İşbirliği Çözümleri

KONFTEL C50300 Hybrid 
Birlikte parlayın. Sıradışı video konferansları.

Konftel C50300 Hybrid video işbirliği çözümü, Konftel Cam50'yi 
OmniSound® ses kaliteli bir Konftel 300 modeliyle bir araya getiriyor. 
Konftel OCC Hub tüm kiti bir araya getirir, böylece konferans kamerasını, 
konferans telefonunu ve odanın ekranını dizüstü bilgisayarınızdaki 
işbirliği uygulamasına bağlamak için tek ihtiyacınız olan şey bir USB 
kablosudur. Hibrit konsept ile aynı zamanda katılımcıları normal telefon 
görüşmeleri yoluyla ekleyin.

Toplantı boyutu: 20 kişiye kadar (genişletme mikrofonları ile).

© Konftel AB. Sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda, ürün özelliklerini değiştirme 

hakkımız saklıdır. En son bilgiler için www.konftel.com adresini ziyaret edin.

Konftel, işbirliği uç nokta çözümlerinde lider bir şirkettir. 1988'den bu yana misyonumuz, dünyanın 
her yerindeki iş yerlerinde bulunan kişilerin uzaklıktan bağımsız olarak toplantı yapmalarına 
yardımcı olmak olmuştur. Başarımıza dayanarak, uzaktan işbirliğinin zamandan ve paradan tasarruf 
etmenin ve aynı zamanda daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmanın sorunsuz bir yolu 
olduğunu biliyoruz. Kristal netliğinde ses ve keskin bir video görüntüsü verimli toplantılar için çok 
önemlidir, bu nedenle İşbirliği Çözümlerimizde yalnızca en son teknolojiye odaklanıyoruz. 
OmniSound® ses teknolojimiz tüm Konftel Konferans telefonlarında ve cihazlarında yerleşiktir. 
Ürünler dünya çapında Konftel markası altında satılmaktadır ve merkezimiz İsveç'tedir. Şirket ve 
ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi konftel.com adresinde okuyun.
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