
Společnost Logitech® mění způsob týmové 
spolupráce, otevírá nové možnosti a boří 
zažité hranice prostřednictvím řady geni-
álně navržených kooperačních nástrojů, 
které jsou natolik intuitivní, že si lidé jejich 
používání doslova zamilují.

Webové kamery Logitech zkvalitňují koo-
peraci v kancelářích díky vysoce kvalitnímu 
obrazu v HD rozlišení, přičemž náhlavní 
soupravy USB a mobilní hlasitý odposlech 
P710e poskytují zvuk, který díky své čistotě 

a jasu bude srozumitelný pro každého 
účastníka jednání. Sestava kamer Logitech 
ConferenceCam navíc poskytuje dokonale 
ostrý obraz i křišťálově čistý zvuk, a zároveň 
je překvapivě cenově dostupná – každá 
zasedací místnost se tak může stát místem 
pro konání videokonferencí.  

Technologie připojení USB plug-and-play 
umožňuje bezproblémové nasazení a 
používání kooperačních nástrojů Logitech 
v rámci vašeho obvyklého výpočetního 

prostředí s libovolnou videokonferenční 
softwarovou aplikací – včetně těch, které již 
využíváte. Stačí připojit notebook a zahájit 
jednání.

Kancelářským stolem počínaje a velko-
prostorovou zasedací místností konče 
– společnost Logitech pomáhá zvyšovat 
produktivitu a kvalitu kooperace pomo-
cí nástrojů, které se přizpůsobí způsobu, 
jakým lidé pracují.
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WEBOVÉ KAMERY PRO KOOPERACI V KANCELÁŘI

POPIS HLAVNÍ FUNKCE

BRIO Nejlepší webová kamera společnosti 
Logitech je vybavena pokročilými funkcemi, 
např. rozlišením 4K UHD, 5x zoom a techno-
logií RightLight™ 3 s HDR pro skvělý vzhled 
za jakýchkoli podmínek.

Číslo dílu: 960-001106

Rozlišení: 4K Ultra HD @ 30 fps3; HD 1080p @ 30 nebo 60 fps3; 720p HD @ 30, 60 nebo 90 fps3

Zorné pole: 3 nastavení zorného pole: 65°, 78° a 90°9

Mikrofon: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu. Mikrofony jsou 
navíc kompatibilní s Microsoft Cortana®

Další funkce: 5x zoom, technologie RightLight™ 3 s HDR, infračervené světlo podporující přihlašování 
pomocí tváře pro posílení zabezpečení přihlašování, kompatibilita s Cortana

Rozměry a hmotnost: 102 x 27 x 27 mm /63 g

WEBCAM C930E HD webová kamera s pokročilými funkcemi 
vyladěnými pro zkvalitnění kooperace 
v kanceláři.

Číslo dílu: 960-000972

Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps3

Zorné pole: 90°

Mikrofon: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu

Rozměry a hmotnost: 94 x 43 x 71 mm /162 g

C925E WEBCAM Webová kamera Logitech C925e Webcam, 
geniálně navržená za účelem zkvalitnění 
obrazové kooperace, disponuje  
dokonale ostrým obrazem v HD rozlišení a 
překvapivou cenovou dostupností.

Číslo dílu: 960-001076

Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps3

Zorné pole: 78°

Mikrofon: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu

Rozměry a hmotnost: 126 x 73 x 45 mm/170 g

B525 HD WEBCAM Díky své přenosnosti ideální pro 
videokonference jednotlivců; 
kompaktní, sklopná konstrukce s 360° rotací.

Číslo dílu: 960-000842

Rozlišení: HD 720p @ 30 fps3

Zorné pole: 69°

Mikrofon: 1 všesměrový mikrofon

Rozměry a hmotnost: 69 x 29 x 40 mm /88 g

ŘEŠENÍ PRO MÍSTNOSTI

POPIS HLAVNÍ FUNKCE

SMARTDOCK
OVLÁDACÍ KONZOLE AV

Využívejte aplikaci Skype for Business 
v každé konferenční místnosti díky zařízení 
Logitech SmartDock, převratné konzoli AV, 
jež disponuje funkcemi připojení jedním 
dotykem, sdílení plochy a efektivní obrazové 
kooperace.

Je prodávána jako součást systému Skype 
Room System, jež zahrnuje tablet Microsoft® 
Surface™ Pro s klientem Skype for Business 
pro konferenční místnosti.*

Kompatibilita: Konzole SmartDock je kompatibilní se širokým sortimentem AV zařízení pro konferenč-
ní místnosti, včetně kamer Logitech ConferenceCam

Připojení: Podporuje celou řadu variant nasazení a připojení zařízení díky duálním display portům 
1080p8, vstupu HDMI pro sdílení obsahu s parametry 1080p60, třem portům USB 3.1 typu A, síti Gigabit 
Ethernet a mini zdířce pro náhlavní soupravu

Další funkce: Otočná opěrná platforma z litého kovu, IR senzor pohybu, technologie nastavení kamery 
plug-and-play

Systémové požadavky:
–  Microsoft Surface™ Pro s: Procesorem Intel® Core™ i5 (požadováno, Core i7 a Core m3 nejsou podpo-

rovány), Windows 10 Enterprise (není součástí tabletu Microsoft Surface Pro)
–  Software pro Microsoft Skype Room System
–  Účet Room Resource pro Skype for Business (účty se mohou nacházet buď na místním serveru, nebo 

jako Online Office 365®)
–  Přístup k internetu prostřednictvím sítě Ethernet s aktivovaným protokolem DHCP
–  Externí displej nebo projektor se vstupem HDMI
–  Systém Logitech ConferenceCam (doporučeno) nebo jiné AV zařízení s certifikací pro Skype
–  Napájení 100–240 V AC

Rozměry a hmotnost: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g;  
Rozšiřovací zařízení: 34 x 128 x 128 mm/360 g

Délka kabelu: HDMI: 3 m; Síť: 3 m; Napájení: 3 m; Rozšiřovací zařízení: 5 m

SADA CONFERENCECAM 
KIT S POČÍTAČEM INTEL 
NUC

Tento snadno dostupný videokonferenční 
balíček představuje vysoce kvalitní, praktické 
řešení, které díky příznivé ceně můžete 
nasadit do každé místnosti.

Možnosti konfigurace: 
Sada GROUP Kit 
s počítačem Intel NUC

Chcete-li systém objednat, obraťte se na 
svého prodejce.*

Všechny součásti systému: Logitech GROUP nebo ConferenceCam Connect, Intel NUC Kit NUC5i-
5MYHE, Iluminari Quicklaunch™ SE, software Intel Unite™, Wireless Touch Keyboard K400 Plus, 8GB 
DDR3L RAM, Intel Dual Band Wireless-AC 7265, Intel SSD Pro 2500, Series (180 GB), Microsoft Windows 
10 Pro a adaptér Mini DisplayPort-HDMI

Kompatibilita: Skype for Business, Cisco1 a rozšířená integrace se členy programu Logitech Collabora-
tion Program2

FUNKCE SOUČÁSTÍ
Logitech ConferenceCam: 1080p @ 30 fps3, 90º zorné pole s funkcí otáčení a naklápění,  
a plně duplexní, všesměrový hlasitý odposlech

Intel NUC s Intel Unite: Díky ultrakompaktním rozměrům se vejde téměř všude, a software Intel Unite 
umožňuje sdílení obsahu ze zařízení PC a Mac, pomáhá spravovat zařízení a aplikace, a je kompatibilní 
se systémem Microsoft Windows 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE: Jednoduché a konzistentní rozhraní, zcela flexibilní a lze jej přizpůsobit 
specifickým požadavkům různých pracovních skupin, integrované ovládání kamery, a lze jej spravovat 
na dálku za pomoci praktických IT nástrojů 

*  Aktuálně možno zakoupit v následujících zemích: 
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
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ŘEŠENÍ OBRAZOVÉ KOOPERACE

POPIS HLAVNÍ FUNKCE

PTZ PRO 2 CAMERA Prémiová USB kompatibilní videokamera HD 
PTZ pro použití v zasedacích místnostech, 
školícím prostředí, velkých akcích a při 
ostatním profesionálním využití.

Číslo dílu: 960-001186

Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps3

Optika: 90° diagonální, 260° otáčení/130° naklápění, 10x bezztrátový zoom

Dálkové ovládací prvky: Otáčení/naklápění/zoom6, ovládání na dálku3, předvolby kamery

Připojení: USB s technologií plug-and-play

Rozměry a hmotnost: Kamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g;  
Dálkový ovladač: 10 x 50 x 120 mm/48 g

KAMERY CONFERENCECAM PRO SKUPINOVÉ VIDEOKONFERENCE

POPIS HLAVNÍ FUNKCE

LOGITECH GROUP Kamera Logitech GROUP, optimalizována 
pro velké a střední skupiny až 20 osob, 
poskytuje křišťálově čistý zvuk a dokonale 
ostrý obraz s jednoduchostí technologie 
plug-and-play a úžasnou cenovou 
dostupností.

Logitech GROUP 
Č. dílu: 960-001057

VOLITELNĚ:
Rozšiřující mikrofony 
Č. dílu: 989-000171

Prodlužovací kabel systému GROUP o délce 
10 m 
Č. dílu: 939-001487

Prodlužovací kabel systému GROUP o délce 
15 m 
Č. dílu: 939-001490

Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps3

Kamera: 90° diagonální zorné pole, 260° otáčení, 130° naklápění, 10x bezztrátový zoom

Hlasitý odposlech: Plně duplexní hlasitý odposlech poskytuje realistický zvuk, který je jasný, bohatý a 
zcela srozumitelný. Čtyři všesměrové mikrofony s podporou dosahu v okruhu 6 m, rozšiřitelného pomocí 
volitelných rozšiřujících mikrofonů na 8,5 m 

Ovládání: Dálkový ovladač s možností usazení do doku a dotykové ovládací prvky na zařízení pro otáčení, 
naklápění, zoom, příjem/ukončení hovoru4, zvýšení/snížení hlasitosti, ztlumení, párování Bluetooth®, ovládání 
na dálku3 a 5 předvoleb kamery plus displej LCD

Připojení: USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth a technologie Near Field 
Communication (NFC), volitelné prodlužovací kabely DIN systému GROUP umožní prodloužit 
vzdálenost mezi rozbočovačem a kamerou/hlasitým odposlechem za účelem volitelné instalace pro 
nerušený vzhled konferenční místnosti5

Rozměry a hmotnost: Kamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Hlasitý odposlech: 240 x 65 x 240 mm/1223 g;  
Rozbočovač: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Dálkový ovladač: 50 x 120 x 12 mm/51 g

LOGITECH MEETUP MeetUp je špičková kamera ConferenceCam 
společnosti Logitech vyvinutá pro malé 
místnosti, se 120° zorným polem zabírajícím 
celou místnost, optikou s rozlišením 4K a 
výjimečnou kvalitou zvuku. 

Logitech MeetUp 
Č. dílu: 960-001102

Volitelný rozšiřující mikrofon: 
Číslo dílu: 989-000405

Volitelný TV držák: 
Číslo dílu: 939-001498

Rozlišení: Videotelefonování v rozlišení 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD při 30 fps 
s podporovanými klienty3

Kamera: 120° zorné pole, motorizované otáčení/naklápění

Hlasitý odposlech: Tři všesměrové mikrofony s bočním formováním paprsku a funkcí potlačení šumu a 
ozvěny – plus speciálně vyladěný reproduktor – byly účelově optimalizovány pro malé konferenční místnosti. 
Mikrofony jsou certifikovány pro Microsoft® Cortana® pro přesné snímání hlasových pokynů v libovolném 
systému Windows® 10

Ovládací prvky: Pomocí RF dálkového ovladače můžete snadno ovládat funkce otáčení/naklápění/zoom, 
zvýšení/snížení hlasitosti a ztlumení kamery během jednání

Připojení: USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth

Rozměry a hmotnost: Hlavní jednotka: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Dálkový ovladač: 83 x 10 x 23 mm/72 g

CONFERENCECAM 
CONNECT 

Přenosné univerzální provedení 
představuje cenově dostupné řešení pro 
pořádání videokonferencí pro podniky na 
prakticky libovolném pracovišti. Geniálně 
zkonstruovaná, snadno přenosná a snadno 
nastavitelná.

Číslo dílu: 960-001034

Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps3

Kamera: 90° diagonální zorné pole, digitální otáčení/naklápění a mechanické naklápěcí kolečko

Hlasitý odposlech: Plně duplexní hlasitý odposlech s funkcí potlačení akustické ozvěny a technologií 
redukce šumu. Dva všesměrové mikrofony s podporou dosahu v okruhu 3,7 m

Ovládací prvky: Dálkový ovladač s možností usazení do doku s dosahem 3 m pro funkce kamery/
hlasitého odposlechu

Připojení: Technologie USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth a Near Field 
Communication (NFC)

Rozměry a hmotnost: 75 x 75 x 304 mm/766 g; Dálkový ovladač: 41 x 128 x 9 mm/35 g; Kabel USB: 2 m

CONFERENCECAM 
BCC950 

Systém Logitech ConferenceCam BCC950  
představuje univerzální videokonferenční  
řešení s HD obrazem a profesionálním 
zvukem pro kooperaci malých skupin.

Číslo dílu: 960-000867

Rozlišení: Full HD 1080p @ 30 fps3

Kamera: 78° diagonální zorné pole, 180° otáčení, 55° naklápění

Hlasitý odposlech: Vestavěné duální stereofonní mikrofony s automatickým potlačením šumu.  
Dosah v okruhu až 2,4 m

Ovládací prvky: Dálkový ovladač a ovládací prvky na zařízení pro otáčení, naklápění, zoom,  
příjem/ukončení hovoru7, zvýšení/snížení hlasitosti a ztlumení

Připojení: USB s technologií plug-and-play

Rozměry a hmotnost: 154 x 345 x 147 mm s výškovým nástavcem/568 g;  
Dálkový ovladač: 118 x 19 x 49 mm/47 g



ŘEŠENÍ ZVUKOVÉ KOOPERACE

POPIS HLAVNÍ FUNKCE

WIRELESS HEADSET 
H820e 

Bezdrátová náhlavní souprava DECT vhodná 
pro firmy. Indikátor aktivního hovoru, 
tlačítko ztlumení na držáku mikrofonu a 
světelný indikátor ztlumení.

Č. dílu (duální provedení): 981-000517  
Č. dílu (monofonní provedení): 981-000512

Způsob nošení: K dispozici v monofonním i stereofonním provedení; polstrovaný a nastavitelný 
hlavový most, polstrované náušníky

Dosah: Až 100 m

Životnost baterie/Doba hovoru: Až 10 hodin hovoru se širokopásmovým zvukem. Základna pro 
nabíjení přiložena

Ovládací prvky zvuku: Přijetí/ukončení hovoru na sluchátku7, tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti, tlačítko 
ztlumení na držáku mikrofonu a světelný indikátor

Rozměry a hmotnost: 174 x 165 x 50 mm/Duální 128 g; Monofonní 88 g

USB HEADSET H650e Poskytuje kvalitní zvuk DSP pro podniky 
a uživatelsky přátelské funkce, např. 
inteligentní indikátor aktivního hovoru, který 
minimalizuje přerušení.
 
Č. dílu (stereofonní provedení): 981-000519 
Č. dílu (monofonní provedení): 981-000514

Způsob nošení: K dispozici v monofonním i stereofonním provedení; polstrovaný a nastavitelný 
hlavový most, polstrované náušníky

Dosah: Kabel o délce 2,2 m

Životnost baterie/Doba hovoru: Neomezená (kabelové připojení USB poskytuje konstantní zdroj 
napájení)

Ovládací prvky zvuku: Snadno přístupný integrovaný ovladač pro příjem/ukončení hovoru7, zvýšení/snížení 
hlasitosti a tlačítkem ztlumení

Rozměry a hmotnost: 174 x 165 x 50 mm/Stereofonní 120 g; Monofonní 93 g

USB HEADSET H570e Čistá, pohodlná a stylová komunikace pro 
podniky s libovolným rozpočtem.

Č. dílu (stereofonní provedení): 981-000575 
Č. dílu (monofonní provedení): 981-000571

Způsob nošení: K dispozici v monofonním i stereofonním provedení; polstrovaný a nastavitelný 
hlavový most, polstrované náušníky

Dosah: Kabel o délce 2,1 m

Životnost baterie/Doba hovoru: Neomezená (kabelové připojení USB poskytuje konstantní zdroj 
napájení)

Ovládací prvky zvuku: Snadno přístupný integrovaný ovladač pro příjem/ukončení hovoru7, zvýšení/snížení 
hlasitosti a tlačítkem ztlumení

Rozměry a hmotnost: 180 x 200 x 60 mm/Stereofonní 219 g; Monofonní 194 g

MOBILE SPEAKERPHONE 
P710e

Přeměňte libovolné pracoviště na 
konferenční místnost během okamžiku. 
Poskytuje kvalitní zvuk DSP pro podniky, 
přenosnost a flexibilitu v podobě  
druhé obrazovky s integrovaným stojánkem 
pro mobilní zařízení.

Číslo dílu: 980-000742

Připojení: Technologie USB plug-and-play, bezdrátová technologie Bluetooth a Near Field 
Communication (NFC)

Stojánek pro zařízení: Umožňuje umístit mobilní telefon nebo tablet do ideálního úhlu pro 
videohovory bez otřesů

Životnost baterie/Doba hovoru: Až 15 hodin

Ovládací prvky zvuku: Dotykové ovládací prvky pro příjem/ukončení hovoru, zvýšení/snížení 
hlasitosti, ztlumení

Rozměry a hmotnost: 120 x 120 x 40 mm/275 g

1  Nejnovější verze viz stránka  
www.logitech.com/ciscocompatibility.

2  Aktuální seznam účastníků programu naleznete na stránce 
www.logitech.com/lcp.

3  Podporované režimy videa se mohou lišit podle aplikace.
4  Kompatibilní se Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, 

Vidyo® a ostatními aplikacemi s integrací.
5  Více informací o prodlužovacích kabelech DIN systému 

GROUP naleznete na stránce:  
www.logitech.com/accessories

6  Kompatibilní se Skype® for Business, Zoom, Vidyo® a 
ostatními aplikacemi s integrací; aplikace Skype for  
Business vyžaduje stažení pluginu. (vyberte příslušný  
produkt a stáhněte jej na stránce  
www.logitech.com/support/business-products)

7  Se Skype® for Business a Skype za pomoci pluginu  
(vyberte příslušný produkt a stáhněte jej na stránce  
www.logitech.com/support/business-products).  
Kompatibilní s Vidyo® a ostatními aplikacemi s integrací.

8 Je-li podporováno společností Microsoft®.
9  Vyžaduje stažení softwaru. Aplikace je k dispozici ke  

stažení na stránce www.logitech.com/support/brio

Kompatibilita: Kompatibilní s počítači Mac®, PC a všemi 
rozšířenými videokonferenčními platformami. Certifikováno pro 
Skype® for Business, Cisco® kompatibilní1 a rozšířená integrace 
se členy programu Logitech Collaboration Program2

Máte zájem o bližší informace o  
našich produktech a podmínkách jejich 
vyzkoušení?
Navštivte stránku www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne
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