
1 / 3

Belangrijkste voordelen  
en eigenschappen

Ultra-high-definition video 
Maak een professionele indruk bij elk videogesprek 
met de ultrascherpe 4K-camera die het beeld 
optimaliseert op basis van de lichtomstandigheden

Buitengewone spraakverstaanbaarheid 
U bent helder hoorbaar dankzij twee omnidirectionele 
microfoons met ruisonderdrukking die uw stem 
oppikken in plaats van achtergrondgeluid

Directe beeldregeling 
Zoek de beste beeldinstelling met het slimme 
zwevende menu waarmee u gezichtsveld, licht  
en kleur kunt aanpassen

Snelle en eenvoudige installatie 
Binnen enkele seconden klaar voor gebruik.  
De geïntegreerde installatieclip past op elke  
monitor en geeft altijd de juiste positie

Gecertificeerde oplossing 
Gecertificeerd voor toonaangevende UC-oplossingen, 
waaronder Microsoft Teams en Zoom, voor een 
vlekkeloze gebruikerservaring en vrijgave door 
vertrouwde systemen

EXPAND Vision 1
EXPAND Vision 1

De vergadercamera die u overal mee 
naartoe kunt nemen

Rond uw hybride werkconfiguratie af met de EXPAND 
Vision 1. Deze compacte, draagbare USB-webcam biedt 
ultrascherpe video en uitzonderlijke spraakopname, 
of u nu thuis, onderweg of in een individuele 
kantoorruimte werkt. Maak een uiterst professionele 
indruk met EPOS Audio™ en een 4K-camera die is 
geoptimaliseerd om het beste beeld te leveren onder 
alle lichtomstandigheden.

Neem moeiteloos deel aan videoconferenties met twee 
ruisonderdrukkende microfoons die ervoor zorgen dat  
u helder hoorbaar bent. Pas het beeld snel en eenvoudig 
aan met slechts een paar klikken, met controle over 
belangrijke instellingen zoals gezichtsveld, licht en kleur. 

Bekijk meer op eposaudio.com/expand-vision-1

https://eposaudio.com/expand-vision-1
https://www.eposaudio.com/en/dk/expand-vision-1


Productgegevens

Algemeen

Kleur Zwart

Gewicht 83,5 g / 29.5 oz.

Afmetingen (hxlxb) 58.4 x 29.4 x 42.5 mm / 23 x 11,6 x 16,7 inch

Garantie 2 jaar

Audio

Microfoon 2 omnidirectionele microfoons met ruisonderdrukking 

Microfoondekking 180° optimaal stemopnamegebied

Effectief microfoonbereik 3 m / 9,.8 ft

Frequentiebereik microfoon 150 - 7.500 Hz

Technisch

UC-toepassing Gecertificeerd voor toonaangevende UC-oplossingen,waaronder 
Microsoft Teams, Zoom, Chromebook* en Google Meet

Besturingssysteem Windows 10 (of hoger) en MacOS

CPU Sigmastar

Voedingsspanning 5 V

Energieverbruik 2,5 W

Werkingstemperatuur (max.) 40 °C / 104 ° F

Werkingstemperatuur (min.) 0 °C / 32 °F

Werkingsvochtigheid (max.) 90%

Opslagtemperatuur (min.) -10 °C / 14 °F

Opslagtemperatuur (max.) 60 °C / 140 °F

Video/camera

Camera 4K groothoek

Lenstype 7-elementen lens met lage vervorming

Videoresolutie Tot 2160p (UHD) bij 60 fps

Zoom 8x digitaal

Pan-tilt-zoom (PTZ) ePTZ

Field of view (FOV - gezichtsveld) Tot 90 graden

Videostandaarden MJPEG, H.264, YUV

Focus Vast. Met scherptediepte tot 3,5 m / 11,5 ft.

Bevestigingsopties Geïntegreerde clip met 1/4" schroefdraad  
voor bevestiging op een statief

Automatische lichtcorrectie Geoptimaliseerd voor het beste beeld onder diverse 
lichtomstandigheden

Ledlamp Wit wanneer in gebruik

Apparaatbeheer

Management op afstand EPOS Manager of oplossingen van de UC-provider

Firmware updates Automatisch

EPOS Connect Download EPOS Connect om zoom en licht te regelen,  
kleuren aan te passen, enz. 

Privacy/Beveiliging

Geïntegreerde privacyschakelaar Handmatig, alleen voor de camera

Inhoud van de levering

Wat zit er in de doos EPOS EXPAND Vision 1 persoonlijke webcam, 1,2 m USB-C to 
USB-C 3.0 kabel, draagkoffer en safety gids

*  Hogere resolutieniveaus worden mogelijk niet door alle besturingssystemen of computers ondersteund.  
Voor optimale prestaties moeten gebruikers mogelijk een lagere resolutie instellen.
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Snelle en eenvoudige 
installatie

Productoverzicht
Te verbinden met Product Beschrijving EAN / UPC-code

Scherm/monitor via 
USB-C 

EXPAND Vision 1
Art.no.: 1001120

Persoonlijke USB-webcam met 4K-video,  
2 omnidirectionele microfoons en een draagtas.  
Gecertificeerd voor Microsoft Teams en Zoom,  
en compatibel met toonaangevende UC-providers.

EAN 57 14708 00922 1
UPC 8 40064 40922 3

USB-C naar USB-A kabel
Art. no.: 1001224

2,0 m USB-A-kabel voor 4K webcam EAN: 57 14708 01029 6
UPC: 8 40064 41029 8
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Extra voordelen en eigenschappen

Gegarandeerde privacy 
Schuif de geïntegreerde sluiter dicht om privacy te waarborgen 
wanneer dat nodig is

Uiterst draagbaar 
Dankzij het compacte ontwerp overal mee naartoe te nemen  
In de beschermende draagtas kunt u ook alle andere 
componenten opbergen

Gestroomlijnd kabelbeheer 
De haakse stekker met een hoek van 90 graden geleidt de  
USB-C-kabel omlaag om interferentie met andere apparaten  
te voorkomen en om in kleine werkruimtes te passen

Extra bevestigingsmogelijkheden 
Gebruik indien gewenst de bevestiging met een standaard statief 
van een ander merk om de camera naast het scherm te plaatsen

Vooraf ingestelde gezichtsvelden 
Schakel met één klik tussen drie vooraf gedefinieerde hoeken van 
het gezichtveld. Kies uit een panoramaweergave, standaard en 
close-up

Garantie en ondersteuning 
Met de twee jaar garantie is uw investering goed beschermd. Voor 
vragen en hulp kunt u aankloppen bij het EPOS Support-team


