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24073

Att kunna göra aff ärer med vem som helst över hela 
världen kräver rätt videokonferensutrustning. Tillåt oss att 
presentera Trust IRIS 4K-videokonferenskameran: en 
allt i ett-lösning som gör videokonferenser enkla. Med vår 
ClearView-teknologi håller Trust IRIS presentatören i fokus 
i vacker 4K UHD-upplösning. Vidvinkellinsen på 120° ser till 
att alla passar in i bildrutan, medan det breda dynamiska 
omfånget skapar den bästa möjliga bildkvaliteten under 
alla omständigheter. Dessutom utnyttjar vår ClearSound-
teknologi den inbyggda mikrofonen för att tydligt plocka 
upp alla röster i rummet. Trust IRIS är enkel att förbereda och 
använda. Med IRIS förmedlar du ett tydligt meddelande, 
oavsett vad som avhandlas på mötet.

• Allt i ett-lösning som gör videokonferenser 
enkla och redo att använda inom några 
minuter

• Med plug and play-installation kan du 
förvandla valfritt litet till medelstort mötesrum 
till ett fullständigt videokonferensrum

• Kristallklara bilder i 4K Ultra High Definition 
för professionella och högkvalitativa möten

• ClearView -teknologi säkerställer bästa 
möjliga bildkvalitet samtidigt som alla hålls 
inom bildrutan

• ClearSound -teknologi säkerställer att varje 
deltagare hörs tydligt utan eko eller störande 
ljud.

• Kompatibel med alla 
videokonferensapplikationer som Zoom, MS 
Teams, Google Meet, etc.



Artikelnummer

Enhetsmått

Vikt
Fjärrkontrollens mått

Fjärrkontrollens vikt
Strömkrav

24073
141 x 601 x 115 mm

2.2 kg
135 x 50 x 22 mm
55 g

12V CC/2A a 100-240V CA, 50/60Hz

Sensorinformation

Sensorupplösning

Kamerans synfält
Panorering/lutning av lins

Video-brusreducering
Ljuskompensation

1/2,5 tum, CMOS, 8.51M pixlar
3840 x 2160 (4K, UHD)

Diagonalt: 120°, vågrätt: 113°, lodrätt: 83°
Panorering med ±15°, lutning med ±10°
Ja

WDR & SDR

Automatisk spårning Manuellt läge, talarläge och deltagarläge

Inzoomningsgräns
Sparade förhandsinställningar

5x digital inzoomning

2 standardförhandsinställningar

Röstoptimerat ljud

Mikrofonalgoritm med 
rumsoptimering

Mikrofonenhet
Upplockningsområde för mikrofon

Frekvensomfång för mikrofon
Mikrofonens känslighet

SNR för mikrofon
Mikrofonens datahastighet
Högtalarens frekvensomfång

SNR för högtalare
Högtalarens utvolym
Gränsnittsanslutning

Högtalarkänslighet

Ja

Ja

4 mikrofoner

Optimerad för 5 meter
100 - 10.000 Hz

-38 dB
65 dB

32 Khz
100 - 16.000 Hz

82 ±3 dB @ 1,0M

69 dB
Max. 96 dB topp @ 0,5m
1 x USB-C-ingång (USB 3.2 gen 1)
1 x USB-ingång (USB 2.0) för eventuell extern mikrofon
Strömanslutning
Kensington-säkerhetslås
Bluetooth 5.0

SPECIFIKATIONER

ClearView-teknologi

ClearSound-teknologi

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
• Kamera för videokonferenser med 4K Ultra High 

Definition
• USB-C-kabel (3 meter)
• Nätadapter (EU och Storbritannien)
• Fjärrkontroll (med batterier)
• Väggfäste med fästanordningar
• Guide som är lätt att använda och vika ihop och som du 

kan ha framme på skrivbordet där den är lättillgänglig
• Bruksanvisning

SYSTEMKRAV
• Windows 7/8/10
• Mac OS X (10.15 eller senare)
• USB-ingång (USB 3.2 Gen 1 krävs för 4k)
• Vägguttagsanslutning


