
Logitech® Connect simplifică 
videoconferinţele şi le face într-atât 
de accesibile, încât puteţi dota fiecare 
sală de şedinţe cu camere video. Fiind 
proiectată pentru grupuri de până la şase 
persoane, tehnologia Connect oferă un 
câmp lat de vizualizare pe diagonală de 
90°, cu panoramare digitală şi înclinare 
mecanică, zoom HD digital de 4x, în 
timp ce optica extrem de clară vă oferă 

posibilitatea de a vedea toate persoanele 
din încăpere. 

Designul compact şi bateria încorporată 
simplifică transportarea Connect. Iar cu 
suprafaţa sa compactă de numai 2,95" 
(75 mm) în diametru, Connect este 
alegerea perfectă atât pentru biroul de 
acasă, cât şi pentru sălile de conferinţe.

De asemenea, cu tehnologia Connect, 
puteţi utiliza difuzorul cu USB şi Bluetooth 
pentru apeluri audio cu sunet excelent. 
Cu sunetul 360° veritabil, utilizatorii 
pot auzi şi pot fi auziţi într-o zonă cu 
diametrul de până la 3,7 m, în timp ce 
tehnologia acustică de anulare ecoului şi 
a zgomotelor ajută la transmiterea unor 
sunete realiste.

Logitech Connect

CONECTAŢI  
DISPOZITIVELE  
NECONECTATE.



Logitech Connect

PREZENTARE A FUNCŢIILOR

Design compact şi portabil
Fiind neted, uşor de transportat, de configurat şi de 
utilizat, Connect extinde colaborările în orice mediu 
de lucru.

Perfect pentru grupuri de lucru cu puţine 
persoane
Fiind optimizat pentru grupurile de până la 
şase persoane, acest dispozitiv vă permite să 
experimentaţi clipuri video HD la 1080p şi sunet 
360° clar în cadrul oricărei întâlniri de grup cu puţini 
membri.

Interacţionaţi cu alte persoane prin video
Utilizaţi focalizarea automată asupra persoanelor 
şi obiectelor, pentru o rezoluţie extrem de clară, 
indiferent de direcţia în care este poziţionat 
obiectivul.

Conectivitate pentru mai multe dispozitive
Doar conectaţi un PC sau un dispozitiv Mac® 
pentru a organiza şedinţe realiste în mediul de lucru 
computerizat cu care sunteţi deja familiarizat.

Interacţionaţi cu toţi cei prezenţi la întâlnire
Câmpul lat de vizualizare pe diagonală de 90°, cu 
panoramare digitală, înclinare şi zoom digital de 4x în 
Full HD este ideal pentru întâlnirile de grup cu puţini 
membri.

Interacţionaţi cu alte persoane
Acustica este adaptată pentru a oferi experienţe de 
calitate, astfel încât utilizatorii să poată interacţiona 
fără probleme în cadrul sălilor de şedinţe şi de 
conferinţe de mici dimensiuni.

Conversaţiile par realiste şi naturale
Tehnologia acustică de anulare a ecoului şi a 
zgomotelor lasă impresia că discuţiile se desfăşoară 
în aceeaşi încăpere.

Conectivitate Bluetooth wireless
Fără a avea nevoie de un software special, de 
pregătire sau de întreţinere, nu a fost nicicând mai 
simplu să vă conectaţi la o videoconferinţă.

Certificări profesionale
Prin certificatul de compatibilitate cu Skype for 
Business, Cisco Jabber® şi WebEx®, aveţi garanţia că 
vă veţi bucura de o experienţă integrată pe cele mai 
profesionale platforme pentru videoconferinţe.1

Tehnologie Near Field Communication (NFC)
Conectaţi dispozitivele mobile la ConferenceCam 
Connect prin simpla apropiere a acestora.2

Conectivitate Bluetooth Wireless
Conectaţi simplu şi rapid orice dispozitiv audio cu 
Bluetooth la difuzorul integrat.

Telecomandă andocabilă
Utilizaţi cu uşurinţă funcţiile de panoramare/
înclinare/zoom şi funcţiile audio (răspundere/
încheiere apel, volum, modul silenţios) în timpul 
întâlnirilor.3 Telecomanda acoperă obiectivul camerei 
atunci când aceasta nu este folosită, pentru mai 
multă confidenţialitate.

Funcţionează cu majoritatea aplicaţiilor pentru 
videoconferinţe
Utilizatorii au libertatea de a alege programul 
desktop pentru videoconferinţe pe care îl preferă.

Sistem de siguranţă Kensington Lock activat
Fanta pentru dispozitivul de siguranţă Kensington 
oferă o soluţie de securitate simplă şi integrată, 
menită să prevină furturile.

Baterie reîncărcabilă 
Flexibilitatea de a renunţa la cablul de alimentare: 
efectuaţi apeluri video/dublaţi ecranul pentru 
aproximativ 3 ore sau utilizaţi difuzorul pentru până 
la 15 ore, cu o baterie complet încărcată (poate 
fi încărcată prin USB sau printr-o sursă de curent 
alternativ).



Logitech Connect

Locaţii  
principale  
pentru conferinţe

De la: Wainhouse research, 
Anywhere Workplace, 2015

Configurare 
Connect în încăpere

Până la 6 persoane

SPECIFICAŢII TEHNICE

CAMERA VIDEO

Apeluri video Full HD la 1080p (până la 1920 x 1080 
pixeli); apeluri video HD la 720p (până la 1280 x 720 
pixeli) cu suport pentru clienţi

H.264 UVC 1.5 cu codare video scalabilă (SVC)

Compatibil cu H.264 SVC 1080p pentru Skype for 
Business, împreună cu optimizări pentru cele mai 
performante apeluri video HD cu una sau mai multe 
persoane

Câmp de vizualizare cu diagonala de 90° cu 
focalizare automată

Zoom digital de 4x în Full HD

Tehnologia Rightlight™ 2 pentru imagini clare în 
medii cu luminozitate variabilă (chiar şi luminozitate 
redusă)

Panoramare, înclinare şi zoom digital de pe 
telecomandă sau din aplicaţia opţională ce poate fi 
descărcată

Înclinare mecanică

LED care indică când streamingul este activ

DIFUZOR

Difuzor dublu complet integrat, cu funcţie de anulare 
a ecoului şi a zgomotelor

Sunet 360° cu frecvenţă variabilă pe o rază de 4 metri

Tehnologie Bluetooth şi NFC wireless

LED-uri pentru fluxul difuzorului, pentru modul 
silenţios, pentru modul în aşteptare şi pentru 
conectarea wireless prin Bluetooth

Comenzi pentru preluarea/încheierea apelurilor, 
volum şi sunet

Microfoane (transmisie)

  Două microfoane omnidirecţionale cu o arie de 
acoperire de  
3,7 m în diametru

 Răspuns de frecvenţă: 100 Hz – 16 kHz

 Sensibilitate: -34 dB +/-3 dB

 Distorsiuni: <1% @ 1 KHz la 65 dB

Difuzoare (recepţie)

 Răspuns de frecvenţă: 140 Hz – 16 KHz

 Sensibilitate: 89 dB SPL +/-3 dB la 1 W/0,5 m

 Ieşire maximă: 91,5 dB SPL la 0,5 m

 Distorsiuni: <5% din 200 Hz

TELECOMANDĂ

Telecomandă andocabilă pentru funcţiile camerei 
video/difuzorului

Telecomandă cu o acoperire de 3 m

Disponibilă ca piesă de schimb în cazul în care este 
necesară o înlocuire

SPECIFICAŢII GENERALE

Bateria reîncărcabilă rezistă până la 3 ore pentru 
videoconferinţe sau duplicarea ecranului; 15 
ore pentru audio cu Bluetooth. Durata pentru 
reîncărcarea bateriei (de la o sursă de curent 
alternativ, dezactivarea dispozitivului): 3 ore

Baterie reîncărcabilă printr-o sursă de curent 
alternativ sau prin USB (nu este alimentată prin USB)

Cablu USB detaşabil, de 1,8 m, pentru videoconferinţe 
pe PC sau Mac

Funcţionează cu majoritatea aplicaţiilor pentru 
videoconferinţe

Certificări profesionale

Fantă pentru dispozitiv de siguranţă Kensington

Funcţii Connect

Câmp de vizualizare cu diagonala 
de 90°
Cu panoramare/înclinare digitală şi  
controlul înclinării mecanice.

Sunet 360° pe o rază de 4 metri
Acustica este adaptată pentru a 
oferi experienţe de calitate, astfel în-
cât utilizatorii să poată interacţiona 
fără probleme pe o rază de 4 metri.

Microfoane duble omnidirecţionale
Lasă impresia că discuţiile se desfăşoară 
în aceeaşi încăpere.

Telecomandă ataşabilă
Dispozitivul de prindere de pe mâner se 
fixează magnetic pe obiectiv pentru a 
asigura confidenţialitatea vizuală şi pen-
tru a-l proteja de praf şi zgârieturi.

Sală de 
şedinţe 

39%

Birou sau  
spaţiu de lucru  
de la muncă  

35%

Birou 
de acasă 

18%

Pe drum 
8%



Logitech Connect

SPECIFICAŢIILE PRODUSULUI

Connect 
Cod produs: 960-001034 
Cod de bare EAN: 5099206059030

CERINŢELE SISTEMULUI

 Windows 7, Windows 8 sau Windows 10 
Mac® OS X® 10.7 sau o versiune superioară 
Chrome OS™ versiunea 29.0.1547.70 şi superioară 
Port USB 2.0 (compatibil USB 3.0) 

CUTIA CONŢINE

Logitech Connect

Adaptor de alimentare cu ştecher

Mufe regionale

Cablu USB

Documentaţie

GARANŢIE

Limitată pentru hardware, valabilă 2 ani

DIMENSIUNILE ŞI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate/Dimensiuni cu clamă 
Lăţime 75 mm (2,95 inchi) 
Înălţime 304,2 mm (11,98 inchi) 
Grosime 75 mm (2,95 inchi) 
Greutate 766 g (27,02 uncii)

Telecomandă 
Lăţime 41 mm (1,6 inchi) 
Înălţime 128 mm (5 inchi) 
Grosime 9 mm (0,35 inchi) 
Greutate 32 g (1,13 uncii)

Dimensiuni pachet 
Lăţime 91 mm (3,6 inchi) 
Înălţime 419 mm (16,5 inchi) 
Grosime 145 mm (5,7 inchi) 
Greutate 1.340 g (47,26 uncii)

www.logitech.com/CONNECT

Pentru comenzi sau întrebări suplimentare,  
contactaţi distribuitorul preferat.

© 2019 Logitech. Logitech, sigla Logitech şi alte mărci 
Logitech sunt deţinute de compania Logitech şi pot fi 
înregistrate. Toate celelalte mărci comerciale aparţin 
deţinătorilor respectivi. Logitech nu îşi asumă nicio 
responsabilitate pentru eventualele erori care pot apărea 
în această publicaţie. Informaţiile privind produsul, preţul 
şi caracteristicile prezentate aici pot fi modificate fără 
notificare.

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

1  Vizitaţi www.logitech.com/ciscocompatibility pentru cea mai 
recentă versiune.

2 Cu dispozitive mobile echipate cu tehnologie NFC
3 Cu Skype® for Business, Skype™ şi Cisco Jabber®
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