
Jabra PanaCast 20(8300-119)
Jabra PanaCast 20 - Videoneuvottelulaite - optimoitu UC:lle

Videoneuvottelut ovat tärkeämpiä kuin koskaan nykymaailmassa,jossa jokainen joutuu löytämään
oikeat keinot etätyöhön,yhteydenpitoon ja tuottavuuteen. Sinä ja kollegasi ansaitsette peruslaatua
paremman videokuvan. On aika kokea uuden sukupolven älykkäät ja suojatut
videoneuvottelut,jotka kulkevat kätevästi mukana.

Esittelyssä Jabra PanaCast 20. Huipputason henkilökohtaisessa videoneuvottelulaitteessa
hyödynnetään viimeisintä teknologiaa,jonka ansiosta kokemus on täysin ainutlaatuinen kilpailijoihin
verrattuna. Älykäs,tehokas ja täysin ainutlaatuinen PanaCast 20 ei ole verkkokamera. Se tarjoaa
henkilökohtaiset videoneuvottelut täysin uudenlaisina.

Myyntiargumentit

Suunniteltu tekoälyn tukemiin henkilökohtaisiin videoneuvotteluihin
4K Ultra HD -video
Tekoälyn tukema kuvanparannus
Kannettava ja kevyt rakenne

Tuoteominaisuudet

Anna kameran ajatella puolestasi
Etätyöskentely edellyttää teknologiaa,joka on aina askeleen edellä. PanaCast 20:n ansiosta olet aina keskipisteessä,sillä huippulaadukas
ja tekoälyn tukema 4K Ultra-HD -videokuva takaa täydellisen visuaalisen kokemuksen jokaisella kerralla. Lisäksi kameran
tekoälypohjaiset ominaisuudet parantavat itsesi lisäksi sisältöjä,joiden eteen olet nähnyt paljon vaivaa. Älykkään zoomin ja valaistuksen
optimoinnin sekä intuitiivisen kuva kuvassa -tilan ansiosta PanaCast 20 osaa aina ennakoida tarpeesi. Kamera takaa täydellisen
kuvan,mutta paitaasi se ei osaa silittää. Se jää vielä sinun tehtäväksesi.
Tekoäly tarjoaa suojaa
Kukaan ei aina ole valmis kameran eteen,ja lisäksi videopuheluiden tietoturva saattaa huolettaa. Siksi PanaCast 20 on suunniteltu
yksityisyys huomioiden. Videokuvan käsittely tapahtuu itse kamerassa tehokkaan Edge AI -sirun avulla. Siten datasi pidetään turvassa
ja vältytään viiveongelmilta. Kamerassa on myös sisäänrakennettu yksityisyystoiminto,jonka ansiosta et joudu pelkäämään,että
lounashetkesi näkyy kaikille kokoukseen osallistuville. Tervetuloa henkilökohtaisiin ja suojattuihin videoneuvotteluihin.
Unohda paikan rajoitukset
Kun työ edellyttää joustavuutta,voit osallistua kokouksiin käytännössä paikasta riippumatta. PanaCast 20:n ansiosta
saumattomat,älykkäät ja korkealaatuiset videokokoukset ovat vain parin sekunnin päässä sijainnistasi riippumatta. Älykäs ja pieni
kamera on suunniteltu aidosti kannettavaksi. Kompaktin koon ja intuitiivisen rakenteen ansiosta kamera on helppo kiinnittää minkä
tahansa näytön yläosaan. Heti käyttövalmis PanaCast 20 on optimoitu käytettäväksi Microsoft Teamsin ja Zoomin kanssa. Se toimii
myös kaikkien yleisimpien UC-alustojen kanssa suoraan paketista. Kahvilassa,yhteistyöskentelytilassa ja keittiöpöydän ääressä. Toimivia
ja sujuvia videokokouksia voi pitää nyt aivan paikasta riippumatta.
Supersankaritkin tarvitsevat apureita
Olet saanut videopuolen kuntoon,mutta entäpä ääni? Jabra tietää,että onnistunut neuvottelu riippuu loistavasta äänestä. Se on yksi
syistä,miksi Jabran ammattitason yhteistyöratkaisut ovat maailman kärkeä. PanaCast 20:lle on tarjolla työskentelytavastasi riippumatta
täydellinen kumppani. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi alan johtavasta puhelunlaadusta tunnettu Evolve-sarja,kristallinkirkasta ääntä
tuottava Speak-sarja ja monia muita ammattitason yhteistyövälineitä. Älykäs video ja huippuluokan ääni ovat tehokas yhdistelmä.

Tuotetiedot

Tuotekuvaus Jabra PanaCast 20 - videoneuvottelulaite

Laitteen tyyppi Videoneuvottelulaite

Videosyöte Digitaalivideokamera - USB

Audiosyöte 3 mikrofonia

Verkkoyhteydet USB

Ohjelmiston sertifiointi Optimoitu UC:lle

Järjestelmävaatimukset Microsoft Windows 7 tai uudempi,Apple MacOS X 10.9 tai uudempi

Tarkemmat tuotetiedot



Yleistä

Laitteen tyyppi Videoneuvottelulaite

Sisäänrakennetut laitteet Mikrofoni,kamera

Videosyöte

Tyyppi Digitaalivideokamera (väri) - ulkoinen

Liitäntätyyppi USB

Digitaalivideokuvan sieppauksen
erotuskyky 3840 x 1080

Videotilat 4K

Ominaisuudet Kuva kuvassa -ominaisuus,Intelligent-Zoom,13 megapikselin tarkkuus,integroitu
yksityisyyssuoja,älykäs valon optimointi

Audiosyöte

Tyyppi 3 mikrofonia - integroitu

Verkkoyhteydet

Liitettävyystekniikka Langallinen

Tiedonsiirtoprotokolla USB

Laajennus /Kytkeytyvyys

Liitännät USB

Muuta

Sisältyvät kaapelit USB-kaapeli

Mukana olevat tarvikkeet Kantokotelo

Ohjelmiston sertifiointi Optimoitu UC:lle

Yhteensopivuusstandardit Plug and Play

Ohjelmisto /
Järjestelmävaatimukset

Mukana tulevat ohjelmistot Jabra Direct,Jabra Xpress

Vaadittu käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 7 tai uudempi,Apple MacOS X 10.9 tai uudempi


