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Opis:

Axtel AX-FHD Webcam Pro sprawi, że wszyscy uczestnicy wirtualnego spotkania poczują się jakby spotykali się w jednym pokoju, twarzą w twarz 
z każdym z rozmówców. Nasza innowacyjna kamera internetowa zmaksymalizuje produktywność Twojej firmy, umożliwiając doskonałą jakość 
wirtualnych spotkań przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii.
                                                                                     
Mowa ciała jest głównym elementem komunikacji interpersonalnej, a jej efektywne wyrażenie jest możliwe tylko wtedy, gdy obserwujemy i jesteśmy 
widoczni. Dlatego właśnie niezakłócony obraz ma kluczowe znaczenie dla skutecznej komunikacji podczas spotkań online. Axtel AX-FHD Webcam Pro 
zapewnia nieskazitelny obraz gwarantowany przez jakość wideo Full HD 1080p wraz z rewelacyjną płynnością obrazu 60 klatek na sekundę. Parametry 
te plasują AX-FHD Webcam Pro na pierwszym miejscu pośród kamer internetowych dostępnych na rynku. Ponadto została ona wyposażona w ultra 
szeroki kąt widzenia 105 stopni, co jest szczególnie istotne, jeśli w danym pomieszczeniu znajduje się wiele osób lub podczas prezentacji konieczne 
jest użycie tablicy demonstracyjnej. Do urządzenia dołączone są wygodne dodatki, takie jak zaślepka prywatyzująca zapewniająca dodatkowe 
bezpieczeństwo, gdy urządzenie nie jest aktualnie w użyciu oraz 2-metrowy kabel USB dla dodatkowego komfortu użytkowania.

Kategoria Profesjonalne

Rozdzielczość wideo Full HD 1080p (1920×1080 pikseli, współczynnik kształtu 16:9)

Częstotliwość wyświetlania 60 kl./s

Pole widzenia 105 stopni

Regulacja czułości Auto Focus

Mikrofon Wewnętrzny mikrofon cyfrowy z redukcją szumów

Minimalna czułość 2.0V/Lux

Soczewka 5-elementowy szklany obiektyw optyczny

Matryca CMOS 1/2.7 Inch

Długość ogniskowa 70 mm

Kodowanie wideo MJPG, YUY2

Plug&Play Tak

Podłączenie Hi-speed USB 2.0 (zgodny z USB 3.0)

Kompatybilny z Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.6 lub nowszy, Chrome OS Version 29 lub 
nowszy, Android v 5.0 lub nowszy

Długość kabla 2 metry

Gwarancja 1-rok

Numer katalogowy AX-FHD-1080P-PRO

Kluczowe cechy:

 • Jakość wideo Full HD 1080p

 • Rewelacyjna płynność obrazu  
60 klatek na sekundę 

 • Bezkonkurencyjnie szeroki kąt  
widzenia 105 stopni 

 • Wysokiej klasy szklana soczewka

 • Technologia Plug and Play

 • Auto focus i automatyczny 
balans bieli 

 • Praktyczna zaślepka prywatyzująca  

 • Opcja montażu we wszystkich 
płaszczyznach

 • Długi 2-metrowy kabel USB 2.0 

AX-FHD Webcam Pro
Nowy standard wirtualnych spotkań
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