
EXPAND Vision 1M 
FAQ



Wat voor soort camera is de EXPAND Vision 1M?
De EXPAND Vision 1M is een USB-vergadercamera die wordt geleverd met een USB-C-naar-A-kabel  
van 3 meter en een wandbeugel. 

Voor welke omvang van de vergaderruimte wordt de EXPAND Vision 1M aanbevolen?
De EXPAND Vision 1M is ontworpen en geoptimaliseerd voor kleine tot middel-grote vergaderruimtes  
(tot 11 deelnemers in de ruimte of 6x4,5 meter).

Is de EXPAND Vision 1M gecertificeerd voor bepaalde UC-providers? 
Ja. De EXPAND Vision 1M is gecertificeerd voor Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms. Hij is ook 
geoptimaliseerd om te werken in combinatie met alle andere toonaangevende UC-providers.

Hoe monteer ik de EXPAND Vision 1M en sluit ik hem aan?
Met de meegeleverde wandbevestiging kunt u de camera eenvoudig installeren en de hoek ervan aanpassen 
voor een optimale positionering.

Welke andere apparatuur heb ik nodig om het maximale uit de EXPAND Vision 1M te halen?
De EXPAND Vision 1M ondersteunt verschillende opstellingen en past in elke vergaderruimte. We noemen  
een paar voorbeelden.

-  Praktijkvoorbeeld 1: onderdeel van de opstelling in uw vergaderruimte   
Een bedrijfsinterne oplossing voor vergaderruimtes, voorzien van een computer, een regelaar voor de 
vergaderruimte en een luidspreker.

-  Praktijkvoorbeeld 2: plug-and-play met uw laptop 
Een opstelling in de ruimte met een eigen apparaat uitgerust met een kabelhub of dock, een lange actieve 
USB-C-naar-USB-C-kabel en een speakerphone. (EPOS beveelt de EXPAND 80 speakerphone aan.)

Kan ik het zicht van de camera aanpassen?
Ja. U kunt de hoogte en hoek van de camera aanpassen met de wandbeugel. Camera-instellingen zijn 
aanpasbaar via EPOS Manager of EPOS Connect.

-  Praktijkvoorbeeld 1: een bedrijfsinterne oplossing voor vergaderruimtes 
Pas de camera-instellingen op afstand aan via EPOS Manager, uw gecentraliseerde beheerplatform  
voor apparatuur.

-  Praktijkvoorbeeld 2: een opstelling in de ruimte met een eigen apparaat 
Krijg het perfecte beeld op basis van de kameromstandigheden door de camera-instellingen te 
personaliseren via EPOS Connect.

Welke beeldresolutie heeft de EXPAND Vision 1M?
De EXPAND Vision 1M heeft een 4K (Ultra HD) camera met 8x digitale zoom. 

Kan de camera alle deelnemers in de vergaderruimte vastleggen?
Ja. De EXPAND Vision 1M heeft Intelligent Picture Framing waarmee personen kunnen worden vastgelegd in 
kleine en middelgrote vergaderruimtes (6 x 4,5 meter). U kunt de camera ook instellen op een vaste hoek van 
90 graden zonder Intelligent Picture Framing.

Werkt de EXPAND Vision 1 op Mac én op pc?
Ja. De EXPAND Vision 1M werkt op elke computer/laptop met een USB-C-poort, zolang u een dock/hub  
in uw vergaderruimte gebruikt.

Hoe update ik het EXPAND Vision 1-besturingssysteem?
Updates voor alle EPOS-oplossingen voor videosamenwerking zijn mogelijk via EPOS Manager, ons 
gecentraliseerde beheerplatform. Firmware-updates worden gecentraliseerd geïmplementeerd met 
aanpasbare implementatieplannen die gebaseerd kunnen zijn op productgroep, locatie of individuele 
vergaderruimte. Updates kunnen automatisch worden gedownload en geïnstalleerd of worden ingepland. 

Heeft de EXPAND Vision 1M een lenskap? 
De EXPAND Vision 1M heeft een ingebouwd privacy afsluitmechanisme. Druk gewoon op de knop aan  
de bovenkant van de camera om de benodigde privacy te garanderen.



Zit er garantie op de EXPAND Vision 1M?
Ja. Voor alle EPOS-producten geldt een garantie van twee jaar. 

Kan ik de EXPAND Vision 1M gebruiken met een standaard statief van iemand anders?
Ja. Met de wandbeugel is de EXPAND Vision 1M bruikbaar op met elk statief met een standaard  
¼’’ schroefdraad.

Hoe krijg ik ondersteuning als er iets mis is met mijn EXPAND Vision 1M?
Voor technische vragen, garantiekwesties of hulp bij uw aankoop, kunt u terecht bij het EPOS Support Team. 

Over EPOS

EPOS ontwerpt, produceert en verkoopt hoogwaardige audio- en video-oplossingen voor zakelijke professionals en gamers over de hele wereld.

Op grond van tientallen jaren psycho-akoestisch onderzoek ontwerpt EPOS met behulp van unieke algoritmes audio- en video-oplossingen die de beste condities voor de  
hersenen scheppen. Dat stelt professionele gebruikers in staat om zonder grote inspanningen effectiever en geconcentreerder te communiceren en samen te werken.

EPOS – eigendom van de Demant Group, wereldwijd marktleider voor audiotechnolgie in de gezondheidszorg – is gevestigd in het Deense Kopenhagen en bouwt voort op meer  
dan 115 jaar audio-expertise. Het merk is wereldwijd actief en heeft kantoren en partners in meer dan 60 landen.  

Meer informatie op eposaudio.com 

https://www.eposaudio.com/en/dk

