
GROUP – det otroligt prisvärda videokonferenssystemet för 
medelstora till stora konferensrum som möjliggör videosamarbete från 
alla mötesplatser. 

USB med lättkonfigurerad anslutning gör att du kommer i gång med 
GROUP på nolltid. Den fungerar i din egen datormiljö och med alla 
programvaror för videokonferenser.

Den knivskarpa bilden och vackert utformade högtalartelefonen med 
full duplex möjliggör ett exceptionellt samarbete.  

Det är bara att ansluta en bärbar dator och börja mötet – eller använda 
den avancerade högtalartelefonen med en Bluetooth®-aktiverad mobil 
enhet för röstsamtal med professionell kvalitet.

Logitech GROUP

UTFORMAD FÖR 
STORA RUM OCH 
ÄNNU STÖRRE IDÉER



Videokonferenser på en högre nivå
GROUP, vår videokonferenslösning 
för grupper på 14–20 personer, 
levererar högkvalitativ HD-video och 
kristallklart ljud och gör videosamarbete 
möjligt i alla typer av möteslokaler 
. Med avancerade funktioner som 
akustisk ekosläckningsfunktion, 
brusreduceringsteknik och intuitiva 
kontroller är det nu enklare än någonsin 
att inkludera alla i samtalet.

 

Videosamarbete på ett enkelt sätt.
Lättkonfigurerad USB-anslutning gör 
det enkelt att använda GROUP. Håll 
verklighetstrogna möten genom att 
bara ansluta en bärbar dator i din egen 
datormiljö och med valfri programvara 
för videokonferenser. Dessutom 
kan du använda den avancerade 
högtalartelefonen med en Bluetooth®-
aktiverad mobil enhet för röstsamtal med 
professionell kvalitet. 
 

Vår möteslokal. På ditt sätt. 
Med GROUP kan du anpassa 
konferensrummet med flera 
monteringsalternativ för kameran. 
Ställ kameran på bordet eller montera 
den på väggen med medföljande 
maskinvara. På undersidan av kameran 
finns ett standardstativfäste för ökad 
mångsidighet. Konferensdeltagarnas 
röster hörs tydligt på upp till 6 
meter/20 fot från basen – till och med 
från 8,5 meter/28 fot med hjälp av 
förlängningsbara mikrofoner.

GROUP-kameran har en 10x förlustfri zoom som 
skapar knivskarpa närbilder av objekt och gör att ditt 
lag kan se detaljer med enastående upplösning och 
skärpa.

Logitech GROUP

GROUP – Installation Installation av GROUP + förlängningsbara mikrofoner



Logitech GROUP

VIDEO

LOGITECH GROUP

LJUD

EXPANSIONSMIKROFONER

ANSLUTNING OCH ANVÄNDNING

FJÄRRKONTROLL

Videokvalitet i HD-format (1080p)  
vid 30 bildrutor per sekund 
Återger verklighetstrogen Full HD-video under 
konferenssamtal så att ansiktsuttryck, icke-verbala 
signaler och gester ses tydligt. 

H.264 med skalbar videokodning (SVC) och UVC 
1.5
Bevarar datorbearbetning och batteridrift genom 
att videobearbetning sker i kameran. Bearbetningen 
anpassas dynamiskt efter den tillgängliga bitström-
men. Resultatet är en jämnare videoström i program 
som Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business samt i 
Windows 8 och 10.  

90 graders bildvinkel med mekanisk 
260 graders panorering och 130 graders vinkling
Förenkla samarbetet med en generös vidvinkel och 
smidiga panorerings- och vinklingskontroller som 
fångar alla i rummet på bild. 

Förlustfri 10x HD-zoom
Zooma in och få närbilder på whiteboardinnehåll 
eller mindre föremål med oöverträfflig skärpa.

Autofokus
En högprecisionslins som automatiskt fokuserar 
på personer och föremål och återger en knivskarp 
upplösning vart den än pekar.

ZEISS®-objektivcertifiering

Fjärrstyrda kamerainställningar1

5 förval för kamera

Lättinstallerad kamera

Högtalartelefon med full duplex
Hör och bli hörd med verklighetstroget ljud som är 
skarpt, tydligt och mycket begripligt. Dessutom har 
den gjutna metallbaskonsolen avancerade ljudfunk-
tioner och intuitiva kontroller.

Rymligt ljud
Konferensdeltagarna hörs även på 6 meters/20 fots 
avstånd från högtalartelefonen och så tydligt att det 
låter som om alla pratar i ett och samma rum.

Strålformande teknik med fyra rundstrålande 
mikrofoner
Samtalen låter realistiska tack vare att ljudreflexer 
(eko) minimeras och ljudartefakter tas bort. 

Akustisk ekosläckningsfunktion
Avancerad akustik reducerar eko och får samtalen att 
låta mer naturliga. 

Brusreduceringsteknik
Omgivande och andra störande ljud dämpas så att 
det blir ett bekvämt och naturligt samtalsljud för alla 
deltagare. 

HD-ljud med hög bandbredd

Visuell indikator för samtalsstatus

LCD-skärmar, nummerpresentation och övrig 
information2

Lättinstallerad högtalartelefon

Kompatibel med Mac® och PC 
Anslut en PC eller Mac – mer krävs inte för att hålla 
möten i användarens datormiljö. 

Fungerar med de flesta EK- och videokonferens-
applikationer 
Du kan använda valfritt skrivbordsprogram för vide-
okonferenser.

Certifieringar för proffskvalitet 
Certifieringar från ledande företag (optimerad för 
Microsoft® Lync®2013, Certifierad för Skype for Bu-
siness, Cisco Jabber® och kompatibel med WebEx®4).

Nära integrering med de främsta programmen 
för molnkommunikation
Förbättrad integration med Logitech Collaboration 
Program (LCP)-medlemmar5säkerställer en integre-
rad upplevelse med de flesta videokonferensplattfor-
mar i företagsklass.

Trådlös Bluetooth®-teknik och Near Field Commu-
nication (NFC)-teknik3 
Anslut högtalartelefonen till en Bluetooth®-enhet 
för röstsamtal med enastående ljud, eller koppla 
NFC-aktiverade mobila enheter genom att bara 
hålla de nära varandra. 

Flera monteringsalternativ för kameran och kon-
figurationer vid enhetsinstallation

PTZ – programvaran för panorering, vinkling och 
zoomning

GROUP 
Det otroligt prisvärda videokonferenssystemet för 
medelstora till stora konferensrum som möjliggör 
videosamarbete från alla mötesplatser.

Förlängningsbara mikrofoner som tillval
Utöka samtalsområdets räckvidd från 6 meter/20 
fot till 8,5 meter/28 fot så att även de som 
står långt ifrån högtalartelefonen kan höras 
tydligt. Mikrofoner (säljs parvis) identifieras och 
konfigureras automatiskt enkelt via anslutning till 
högtalartelefonen.

Dockningsbar fjärrkontroll
Styr kamerafunktioner som panorering, lutning, 
zoom, volymreglering och svara/lägga på6 via 
högtalartelefonens baskonsol eller en fjärrkontroll 
som kan dockas i konsolen när den inte används.
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1  Med Microsoft® Lync® 2010 och 2013, Skype for Business och 
Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmar, inklusive 
Vidyo, Zoom och Lifesize Cloud (senaste informationen finns 
på www.logitech.com/lcp)

2 Med Microsoft® Lync® 2013, Skype™ och Cisco Jabber® 
3 Med NFC-aktiverade mobilenheter
4  Senaste versionen finns på www.logitech.com/ciscocompatibility
5  Omfattar Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo och Zoom. En 
komplett lista och den senaste informationen finns på www.
logitech.com/lcp
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Logitech GROUP 
Artikelnr: 960-001057
EAN: 5099206062528

Förlängningsbara mikrofoner 
Artikelnr: 989-000171

  SYSTEMKRAV

Windows 7, 8.1 eller 10 
Mac® OS X 10.7 eller högre 
Google Chromebook Version 29 eller högre  

Obs! Kontakta programvaruleverantören för att ta 
reda på vilka systemkrav som krävs för fullständigt 
Full HD-stöd

INNEHÅLL

Kamera, högtalartelefon, fjärrkontroll, två 5 
m/16,4 tum långa kablar för anslutning mellan 
högtalartelefon och hubb samt kamera och hubb, 
en 3 m/9,8 fot lång kabel mellan hubb och dator, 
kardborrband för kabelhantering, kardborrband för att 
säkra hubb till bord, strömförsörjd hubb, strömadapter 
med regionala kontakter, fäste, snabbstartsguide och 
garantikort.  

GARANTI

Två års begränsad maskinvarugaranti

PRODUKTMÅTT + VIKT

Kamera
130 x 170 x 138 mm 
5,1 x 7 x 5,4 tum 
585 g/21 oz

Högtalartelefon 
240 x 65 x 240 mm 
9,5 x 2,5 x 9,5 tum 
1 223 g/ 43 oz

Hubb 
94 x 34 x 74 mm 
3,75 x 1,3 x 2,9 tum 
83 g/3 oz

Fjärrkontroll 
50 x 120 x 12 mm 
2 x 5 x 0 5 tum 
51 g/2 oz

Paket 
500 x 152 x 310 mm 
19,75 x 6 x 12,25 tum 
4,1 kg/9 lbs

Vägg-/bordsfäste 
210 x 120 x 99 mm 
8,27 x 4,72 x 3,90 tum 
255 g/8,99 oz

Förlängningsbara 
mikrofoner 
83 x 83 x 21 mm 
3,3 x 3,3 x 0,83 tum  
230 g/8 oz

6  Med Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco 
Jabber® och LCP-deltagare med slutförda integrationer 

KAMERA
•  Smidig motorstyrd panorering, vinkling och 

zoomning styrd med fjärrkontroll eller konsol

•  260° panorering, 130° vinkling

•  Förlustfri 10x HD-zoom

•  90 graders bildvinkel

•  Full HD 1080p, 30 bps 

•  H.264 UVC 1.5 med skalbar videokodning (SVC)

•  Autofokus

•  5 förval för kamera

•  Fjärrstyrd kontroll (PTZ) för ConferenceCam-
produkter

•  ZEISS®-objektivcertifiering 

•  Kensington-säkerhetsskåra

•  Indikatorlampa vid direktuppspelning av video

•  Standardstativfäste

FJÄRRKONTROLL
•  Dockningsbar fjärrkontroll

•  8,5 m/28 fot (räckvidd)

HÖGTALARTELEFON
•  Full duplex-prestanda 

•  Akustisk ekosläckningsfunktion 

•  Brusreduceringsteknik

•  Ultrabredbandsljud

•  Bluetooth®- och NFC-aktiverad

•  LCD-skärm som visar vem som ringer, samtalstid 
och övriga svarsfunktioner

•  Indikatorlampor för direktuppspelning 
på högtalartelefon, avstängning av ljud, 
samtalsparkering och Bluetooth® 

•  Snabbkappar för svara/lägga på, volymreglering 
och ljud av, Bluetooth® – samt PTZ för kamera, 
förval för Hem och fjärrstyrd kontroll

•  Kensington-säkerhetsskåra

Mikrofoner (Tx)
 –  Fyra rundstrålande mikrofoner med stöd för en 

aktionsradie på sex meters diameter (20 fot)

 –  Frekvensåtergivning: 100 Hz–11K Hz

 –  Känslighet: -28 dB +/-3 dB

 –  Distorsion: <1 % @ 1 KHz vid 106 dB

Högtalare (Rx)
 –  Frekvensåtergivning: 120 Hz–14K Hz

 –  Känslighet: 83 dB SPL +/-3 dB vid 1 W/1 M

 –  Maximal utsignal: 91 dB SPL

 –  Distorsion: < 5 % från 200 Hz

HUBB/SLADD
•  Central fästbar anslutningshubb för alla 

komponenter

•  Inkluderar fästanordning för montering under bord

•  Två sladdar för anslutning mellan hubb och 
kamera/högtalartelefon (längd: 5 m/16 fot)

•  1 USB-kabel för anslutning till PC/Mac (längd: 2 
m/6,6 fot)

•  Nätadapter (längd: 3 m/9,8 fot)

FÄSTE
•  Tvåfunktionsfäste för både väggmontering och för 

att höja upp kameran på ett bord. 

KOMPATIBILITET OCH VERKTYG
•  USB 2.0-kompatibel

•  UVC-kompatibel video och ljud för bred 
programkompatibilitet

•  Optimerad för Microsoft® Lync®, Certifierad för 
Skype for Business, Cisco Jabber® och kompatibel 
med WebEx®. Förbättrad integration med Logitech 
Collaboration Program (LCP)-medlemmar.

•  Nedladdningsbart diagnostikverktyg

•  Fältuppgraderbart inbyggt programvaruverktyg

•  Nedladdningsbara plugin-program för avancerat 
funktionsstöd

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


