
Konftel Cam20 to kamera wideokonferencyjna z jakością brazu 4K Ultra HD. 
Zpewnia widoczność wszystkich uczestników spotkania. Obraz jest naturalny 
i ostry. Cam20 jest idealnym uzupełnieniem zestawu głośnomówiącego. 
To dobry wybór do małej i średniej sali konferencyjnej.

Możesz mieć pewność, że uczestnicy wideokonferencji uzyskają wyraźny obraz 
Ciebie i Twoich współpracowników - niezależnie od tego, czy zdecydujesz się 
na transmisję w rozdzielczości 4K, czy zwykłej HD. Dzięki technologii WDR 
kamera Konftel Cam20 automatycznie dostosowuje się, aby uzyskać najlepszy 
obraz w różnych warunkach oświetleniowych, nawet tych trudnych, takich jak 
słabe światło, bezpośrednie światło słoneczne i wysoki kontrast. 

• Do 12 osób
• 4K Ultra HD
• Kąt widzenia 123°
• Proste podłączenie USB
• ePTZ 
• 8x zoom cyfrowy
• USB 3.0
• HDMI
• Równoczesne przesyłanie obrazu 

przez USB i HDMI
• 2 lata gwarancji
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Konftel Cam20
Pokaż wszystkich

ŁATWE SPOTKANIA
Niezależnie od preferowanej aplikacji lub usługi w chmurze, 
Konftel Cam20 przekaże obraz wideo tak długo, jak możliwe jest 
połączenie przez USB. Po uruchomieniu spotkania można sterować 
kadrem i zoomem za pomocą pilota z wykorzystaniem prostych 
presetów. Rozdzielczość 4K sprawia, że zoom jest głęboki i ostry. 

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ WIDEO
Kamera Konftel Cam20 jest zoptymalizowana do sytuacji,
w których kamera konferencyjna musi być ustawiona blisko stołu, 
co jest normalne w wielu dzisiejszych pomieszczeniach. Szeroki kąt 
widzenia 123° oznacza, że wszyscy uczestnicy mogą usiąść w 
wygodnej pozycji i nadal zmieścić się w obrazie wideo. 
Jednocześnie kamera tworzy realistyczny obraz bez zniekształceń.
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TWÓJ SPRZEDAWCA

Akcesoria
KONFTEL OCC HUB
Numer katalogowy: 900102149

Serce rozwiązań do współpracy wideo firmy Konftel. Podłącz zestaw 
głośnomówiący, kamerę konferencyjną i ekran za pomocą jednego kabla.

Rozwiązania do współpracy z Konftel Cam20

Specyfikacja Konftel Cam20
OGÓLNE
Nazwa produktu: Konftel Cam20
Numer katalogowy: 931201001

Zawartość: Konftel Cam20, kabel 5 m USB 

(typ A/typ B), pilot z dwoma bateriami AA, skrócona 
instrukcja obsługi, deklaracja bezpieczeństwa. 

Wymiary: 194 x 34 x 42 mm bez uchwytu
Waga: 340 g
Kolor: Czarny
Gwarancja: 2 lata

KAMERA
Rozdzielczość: 4K Ultra HD/30 fps 
Zoom: 8x digital 
Focus: Auto 
Kąt widzenia: 123° (poziomo), 44° (pionowo) 

Liczba presetów: 255
Wideo: YUY2, MJPEG, H.264, NV12 
Pilot: UVC 1.5/IR 
Mikrofony: 2

PODŁĄCZENIE
USB: USB 3.0 typ B 

ZASILANIE
Zasilanie: USB, Delta ADP-30KR BD, 5V 

Pobór mocy:  3W

WYMAGNIA SYSTEMOWE
System operacyjny: Windows 7, 8, 10, 
Mac OS X, Linux

DODATKOWE FUNKCJE
Aktualizacja: Tak

ŚRODOWISKO:
Temperatura: -10°C ~ 40°C 

KONFTEL C20Ego 
Wideo w małej sali konferencyjnej

Zestaw do współpracy wideo Konftel C20Ego łączy kamerę Konftel 
Cam20 ze znakomitym zestawem głośnomówiącym Konftel Ego o 
jakości dźwięku HD OmniSound®. HUB OCC firmy Konftel łączy 
cały zestaw, więc wystarczy jeden kabel USB, aby podłączyć 
kamerę konferencyjną, urządzenie audio i dowolny monitor do 
aplikacji do współpracy na laptopie.

Rozmiar spotkań: Do 6 osób

KONFTEL C2055Wx
Wszystko w jednym
Konftel C2055Wx to idealne rozwiązanie do współpracy wideo 
dla średniej wielkości sal konferencyjnych. W zestawie kamera 
wideokonferencyjna 4K Konftel Cam20 i zestaw głośnomówiący
z Bluetooth Konftel 55Wx. Jakość dźwięku HD OmniSound®. 
HUB OCC łączy wszystko w jednen wygodny pakiet, więc jeden 
kabel USB to wszystko co musisz podłączyć do komputera.

Rozmiar spotkań:  UDo 12 osób

MAŁE ŚREDNIE

© Konftel AB. Zgodnie z przyjętą polityką ciągłego doskonalenia naszych produktów zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany ich danych technicznych bez uprzedzenia. Najnowsze informacje są dostępne 
na stronie www.konftel.pl

Konftel to czołowa firma i silna marka globalna w branży urządzeń telekonferencyjnych. Od 1988 roku 
staramy się pomagać ludziom na całym świecie w prowadzeniu spotkań bez względu na dzielącą 
ich odległość. Nasze doświadczenie pokazuje, że telekonferencje są wspaniałym sposobem 
na oszczędzanie czasu i pieniędzy, a zarazem przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. 
Warunkiem udanych spotkań jest doskonała jakość dźwięku, dlatego wszystkie telefony Konftel 
są wyposażone w naszą opatentowaną technologię dźwięku OmniSound®. Więcej informacji o naszej 
firmie i pełnej gamie produktów można znaleźć na stronie internetowej www.konftel.pl
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