
De Logitech® PTZ Pro 2-camera 
levert de beste optics en levensechte 
videogesprekken om een ervaring te 
creëren alsof u samen in dezelfde ruimte 
zit, zelfs als u duizenden kilometers 
verwijderd bent. Deze camera zet een 
nieuwe standaard voor professionele 
video van hoge kwaliteit met ongelofelijk 
scherpe beeldresolutie, uitmuntende 

kleurweergave en buitengewone 10x 
HD-zoom. Enkele prestatieverbeteringen 
in de PTZ Pro 2-camera zijn een 
soepelere pan- en kantelbeweging 
en een meer consistente focus bij 
het zoomen. De camera heeft lenzen 
die door Logitech zijn ontworpen 
en geproduceerd, en ontwikkeld 
om een ongeëvenaarde scherpte, 

kleurweergave en snelheid te bieden 
in diverse belichtingsomstandigheden. 
PTZ Pro 2 is de slimme keuze voor grote 
vergaderruimtes, auditoriums, klaslokalen, 
zorgomgevingen en andere professionele 
omgevingen waar heldere video met hoge 
resolutie onmisbaar is.
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SCHERPERE OPTICS VOOR
SCHERPERE VERGADERINGEN.
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1  Softwaredownload vereist.
2 Logitech C930e- en BRIO-webcams.
3  Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste 

versie.
4  Onder andere: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo en Zoom.  

Zie www.logitech.com/lcp voor de volledige lijst en de 
recentste informatie.

Kom meer te weten op:  
www.logitech.com/PTZPRO2
Neem voor bestellingen of verdere vragen  
contact op met uw leverancier.
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PRODUCTSPECIFICATIES
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INHOUD VAN DE DOOS

Camera

Afstandsbediening

USB-kabel van 3 m met aansluiting voor 
stroomadapter

Stroomadapter met regionale stekkers

Bevestigingsmateriaal

Snelstartgids

Garantiebewijs

GARANTIE

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

SOFTWAREDOWNLOADS

De optionele toepassing voor camera-instellingen 
biedt opties voor camera-instellingen zoals pannen, 
kantelen, zoomen en meer.

Om te downloaden gaat u naar:  
www.logitech.com/support/PTZPRO2

COMPATIBILITEIT

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, 
geoptimaliseerd voor Cisco Jabber® en compatibel 
met WebEx®3, Vidyo-gecertificeerd apparaat, 
verbeterde integratie met leden van het Logitech-
samenwerkingsprogramma4

SYSTEEMVEREISTEN

Windows® 7, Windows 8,1 of Windows 10

Mac OS X® 10.10 of hoger

Voor de systeemvereisten voor Full HD-ondersteuning 
neemt u contact op met de leverancier van de 
softwaretoepassing.

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Camera
131 x 130 x 146 mm
580 g

Afstandsbediening 
50 x 120 x 10 mm
48 g

KENMERKEN EN VOORDELEN

Premium HD PTZ-videocamera voor professionele 
videosamenwerking
Ideaal voor vergaderruimten, trainingsomgevingen, 
grote evenementen en andere professionele 
videotoepassingen.

HD 1080p-videokwaliteit met 30 frames per 
seconde
Biedt ongelooflijk scherpe beeldresolutie, uitstekende 
reproductie van de kleuren en uitzonderlijke optische 
accuratesse.

H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding)
Geavanceerde cameratechnologie maakt 
bandbreedte vrij door videoverwerking in de PTZ-
camera te laten plaatsvinden. Het resultaat is 
vloeiendere videostreaming in toepassingen zoals 
Microsoft® Skype® voor Bedrijven.

Gezichtsveld van 90 graden met mechanisch 
pannen over 260 graden en kantelen over 130 
graden
Met de verbeterde prestaties voor pannen/kantelen 
en zoomen beweegt u soepel van de ene naar de 
andere voorinstelling. Dankzij het brede gezichtsveld 
is iedereen scherp in beeld.

10X-zoom in Full HD zonder kwaliteitsverlies
Zoom uit of zoom in op close-ups om objecten, 
whiteboardtekst en andere details duidelijk weer te 
geven.

Autofocus
De superieure cameralenzen bieden ongeëvenaarde 
scherpte, kleurweergave en snelheid. De autofocus 
zorgt dat mensen en objecten scherp in beeld zijn, 
waar de camera ook op is gericht.

Hoogwaardige Logitech-cameralens
Logitech ontwerpt en produceert onze eigen lenzen 
om aan de hoogste technische normen te voldoen en 
een ervaring te creëren alsof u tegenover iemand zit, 
zelfs als u duizenden kilometers verwijderd bent.

Camerabediening op afstand
Bedien de camerafuncties voor pannen, kantelen 
en zoomen 1 van een PTZ Pro 2 op afstand, Logitech 
ConferenceCam, of specifieke Logitech-webcams2.

Afstandsbediening
Bedien eenvoudig de camerafuncties voor pannen/
kantelen/zoomen tijdens vergaderingen.

Meerdere bevestigingsopties
Configureer de vergaderzaal of evenementruimte 
zoals u wilt: gebruik de PTZ-camera op 
een tafel of monteer aan de wand met de 
meegeleverde hardware. De camera bevat een 
standaardbevestiging voor statief voor extra 
flexibiliteit.

Plug-and-play USB-verbinding
Maakt eenvoudig verbinding met pc-, Mac®- en 
Chrome™-apparaten zonder dat aanvullende 
software vereist is.

Werkt met de meeste videovergadertoepassingen
Compatibel met vrijwel elke softwaretoepassing voor 
videovergaderingen, inclusief de toepassingen die u 
al gebruikt.

Kensington-beveiligingssleuf
PTZ Pro 2 is voorzien van een Kensington-
beveiligingssleuf om de apparatuur te beveiligen met 
een antidiefstalslot.

3 cameravoorinstellingen
Selecteer tot drie vooraf ingestelde locaties voor de 
weergave van de camera, en met een druk op een 
knop van de afstandsbediening gaat u terug naar de 
vorige locatie.

App voor camera-instellingen
Pas de lokale camera-instellingen voor pannen, 
kantelen, zoomen en beeld, en andere geavanceerde 
bedieningselementen aan op een pc of Mac® met de 
gebruiksvriendelijke softwaretoepassing.

PTZ Pro 2 voorkant PTZ Pro 2 zijkant Afstandsbediening


