KARTA KATALOGOWA

Kamera PanaCast® 2

Pierwsza na rynku kamera USB Plug&Play z panoramiczną rozdzielczością 4K

Kąt widzenia w poziomie: 180º
Kamera PanaCast® 2 to urządzenie USB typu Plug-and-Play,
które łączy się bezpośrednio z komputerem PC lub Mac.
Zapewnia strumień wideo o jakości panoramicznej 4K i dźwięk
stereo.
PanaCast 2 zmienia sposób, w jaki widzimy i łączymy się
elektronicznie. Pozwala za pomocą prostego podłączenia do portu
USB, dodać do spotkań online, naturalne dla ludzkiego oka pole
widzenia.
Skorzystaj z PanaCast 2, aby poprawić zdalną współpracę przez
popularne aplikacje i usługi wideo, jak Skype® dla firm, Skype®,
Cisco WebEx®, Citrix® GoToMeeting®, Google® Hangouts ™,
Facebook®, Spontania, Yealink Cloud i wiele innych.
Aby rozpocząć korzystanie z kamery, wystarczy ją podłączyć
i uruchomić, bez konieczności pobierania i instalowania
jakichkolwiek sterowników lub oprogramowania.

Zalety
Kąt widzenia: 180° x 54º
Podłączenie Plug-and-Play
USB 3.0 i USB 2.0
Wideo do 4,15 MP
Dobrej jakości wideo
w każdej rozdzielczości
• Wbudowane mikrofony
stereo HD
• Współpracuje z Microsoft®
Lync®, Skype®, Cisco
WebEx®, Citrix®
GoToMeeting®,
Google® Hangouts™,
Facebook® i innymi
•
•
•
•
•

Tradycyjne kamery wideo zwykle zapewniają wąskie pole
widzenia. PanaCast 2 zapewnia bardzo szerokie pole widzenia do
180, dzięki czemu możesz widzieć więcej.

Wąski kąt widzenia - wideo z trzech tradycyjnych kamer

Panoramiczne wideo z kamery PanaCast 2
Kamera PanaCast 2 tworzy wideo panoramiczne, łącząc obrazy z trzech kamer jednocześnie.
Strumienie wideo przetwarzane są w procesorze wideo PanaCast, aby z bardzo niskim opóźnieniem
<~5 ms, dynamicznie łączyć, optymalizować i renderować wideo na poprawny i spójny
dla ludzkiego oka obraz.
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Specyfikacja
Techniczna specyfikacja
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Wymagania systemowe

Panoramiczne-4k: 3840 x 1088; 4,15 MP YUV
4:2:2, MJPEG
HD: 1920 x 1088; 2,1 MP YUV 4:2:2, MJPEG
Kąt widzenia ~180° (poziom) x 54° (pion)
188° DFOV
Regulowany zestaw poleceń FOV przez UVC PTZ
Częstotliwość wyświetlania klatek: 30fps
Opóźnienia: <= 5ms
Zasilanie 5V
0,3 m to Infinity – Stały Fokus (każda kamera)
Natężenie oświetlenia 10 lx
Wbudowany Motion JPEG (M-JPEG)
Automatycznie wykrywanie 50/60 Hz
Zarządzanie jakością obrazu
• Ostrość
• Jasność
• Gamma
• Saturacja
• Balans bieli (ręczny)
Kontrola stanu
• Wbudowany LED
• Aplikacja ePTZ (opcjonalnie)
Zgodność
• FCC część 15 klasa A (tylko do użytku
komercyjnego)
• ROHS, REACH

•
•
•
•
•

Plug-and-Play dla zastosowania z Windows
i Mac
Obsługa sterownika USB Video Class (UVC)
USB 2.0/3.0
Windows 7,8,8.1 lub nowszy
Mac OS X 10.9 lub nowszy

Informacje o produkcie
•
•
•
•
•

Waga: 125 g
Szerokość: 60 mm
Wysokość: 25 mm
Długość: 74 mm
Środowisko pracy:
temperatura 0° C - 40° C
wilgotność: 15%-85% (bez kondensacji)

Zawartość opakowania
•
•
•
•
•

®

Kamera PanaCast 2
Stojak na stół/Mocowanie do ściany
Skrócona instrukcja obsługi
Kabel USB 3.0
Zasilacz

Gwarancja
•

1 rok

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie
może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zcenia, które mogą powodować
niepożądane działanie

Importer i dystrybutor w Polsce
KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
Rakowiecka 30
02-528 Warszawa
22 646 76 76
www.kontel.pl

/kontelpl
/company/kontel

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone.
Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

