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Konftel Cam50 är USB-kameran som ger exceptionell bildkvalitet i dina video- 
möten till en bråkdel av priset på jämförbara konferenskameror med PTZ.  
Den kraftfulla optiska zoomen fångar ansikten och detaljer med häpnadsväckande 
skärpa och når ut även i stora rum. Konftel Cam50 är ett givet komplement till 
din högtalartelefon eller installerade ljudsystem.  
 
Konftel Cam50 bygger på en lösning med optik i premiumklass och en enastående 
precision. Den gäller hela vägen från linserna till bildsensorn och den teknik som 
används för att optimera videokvaliteten. Även i situationer med svagt ljus blir 
bilden ren och klar. Och utmana gärna konferenskamerans prestanda genom 
att använda den 12x optiska zoomen hela vägen. Du kan visa anteckningar på en 
whiteboard eller detaljer i ett produktprov med imponerande tydlighet.

 y Exceptionell bildsensor (2,7'' med  
2 miljoner effektiva pixlar)

 y Full HD 1080p/60 fps
 y Pan 170°, Tilt 60°
 y 12x optisk zoom
 y Bildvinkel 72,5° - 6,9°
 y USB 3.0
 y HDMI
 y Enkel montering
 y Två års garanti

Konftel Cam50
Perfektion som når långt

RIKTIGT SMIDIGT MÖTE
Det spelar ingen roll vilken app eller molntjänst du föredrar, Konftel 
Cam50 fixar videobilden bara du kan ansluta via USB. Det smidiga 
huddle room-beteendet följer med in i större situationer.  

EN KÄNSLA AV NÄRVARO
De medelstora och stora mötesrummen är PTZ-kamerans rätta 
miljöer. Bildvinkeln på 72,5° skapar redan i utgångsläget en känsla 
av närvaro och det är enkelt att zooma in till ett anpassat utsnitt. 
Det räcker med en knapptryckning för att styra kameran till en 
förinställd vinkel och inzoomning. I övrigt kan du tryggt luta dig mot 
Konftel Cam50s automatiska optimering av bildkvaliteten.
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Tillbehör

Specifikationer Konftel Cam50
ALLMÄNT
Produktnamn: Konftel Cam50
Artikelnummer: 931401002
Innehåll: Konftel Cam50, 5 m USB-kabel (typ-A/
typ-B),  AC-adapter (EU, US, AU, UK), elkabel,  
fjärrkontroll med två AAA-batterier, väggfäste, 
snabbguide, säkerhetsföreskrifter.
Produktdokumentation: Manual, Snabbguide
Storlek: 128.5 x 118 x 156.2 mm
Vikt: 910 g
Färg: Charcoal black
Garanti: 2 år

KAMERA
Upplösning: Full HD 1080p/60 fps
Zoom: 12x optisk
Pan/Tilt: 170° horisontell / 60° vertikal
Fokus: Auto 
Bildvinkel: 72,5° – 6,9°
Antal presets: 255
Videoformat: YUY 4:2:2, H.264, MJPEG
Kamerakontroll: VISCA/UVC 1.5/IR Remote

ANSLUTNINGAR
USB: USB 3.0 typ B

STRÖMFÖRSÖRJNING
Strömadapter: DC 12V 

Strömförbrukning:  12W (Max)  

SYSTEMKRAV
Operativsystem:  Windows 7, 8, 10,  
Mac OS X, Linux 

FLER FUNKTIONER
Uppdatering av mjukvara: Ja 

MILJÖ
Temperatur: –10°C ~ 40°C 

Se fullständig spec på konftel.com

Paketlösningar med Konftel Cam50

KONFTEL C5055Wx 
Utöka ditt videosamarbete

Konftel C5055Wx är ett perfekt paket för video i medelstora och 
stora mötesrum. Här får den fantastiska PTZ-konferenskameran 
Konftel Cam50 sällskap av den expanderbara högtalartelefonen 
Konftel 55Wx med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub 
knyter ihop allt till ett smidigt kit, så att det räcker med en enda 
USB-kabel för att koppla in kameran, ljudenheten och rummets 
skärm till collaboration-appen i laptopen.  
 
Mötesstorlek: upp till 20 personer (med extra mikrofoner).

KONFTEL C50300 Hybrid 
Gläns tillsammans. Exceptionella videomöten.

I collaboration-kiten Konftel C50300 Hybrid får Konftel Cam50 
sällskap av en Konftel 300-modell med OmniSound®-ljudkvalitet. 
Konftel OCC Hub knyter ihop paketen, så att det räcker med en 
enda USB-kabel för att koppla in konferenskameran, konferens- 
telefonen och rummets skärm till collaboration-appen i laptopen.  
Du får dessutom hybridkonceptets frihet att kunna välkomna  
deltagare via vanliga telefonsamtal.  
 
Mötesstorlek: upp till 20 personer (med extra mikrofoner).

Välj mellan
Konftel 300IPx, 
300Wx, 300Mx 
eller Analog

KONFTEL OCC HUB
Artikelnr: 900102149

Navet i Konftels paketlösningar. Anslut högtalartelefon,  
konferenskamera och skärm med en enda kabel.

© Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss 
rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att 
hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att 
distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre 
miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid 
har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels 
alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i 
Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.
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