“ ระบบประชุมทางไกล ใชงาย ตอบโจทยธุรกิจ ”

* ภาพใชสำหรับโฆษณาเทานั้น

: CONFERENCE CAMERA
การประชุมทางไกลจะกลายเปนเรื่องงาย ดวยชุดกลองพรอมลำโพงและไมค ที่สามารถปรับใหเขากับ
อุปกรณที่ใชอยูในหองประชุมปจจุบัน ยืดหยุนกวาดวยการรองรับไดทั้งระบบ Windows และ Mac OS สามารถ
เคลื่อนยายไปยังหองอื่นไดอยางสะดวก ดวยขนาดที่เล็กและเบา คุณภาพของภาพและเสียง เหมาะสมตอการ
ประชุมดวยภาพระบบ Full HD ที่มีรายละเอียดสูงนำเสนอไดอยางครบครัน รองรับการจับเสียงผูพูดไดไกล
รัศมี 3 เมตร ดวยไมครอบทิศทาง ทำใหเสียงถูกนำเสนอไดอยางเหมาะสมพรอมกับระบบตัดเสียงรบกวน
เพื่อใหการประชุมของทานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวน

Model : C200

คุณลักษณะเดน
ความละเอียดภาพระดับ Full HD (1920x1080) Max
10X zoom lens, View angle 60.9°
รองรับความถี่เสียง 100Hz-22KHz
ไมโครโฟน 4 ตัว รอบทิศทางรองรับเสียง 360 °
Function WDR ปรับแสง ใหดีขึ้นในบริเวณที่มืด
ระบบตัดเสียงสะทอน และเสียงรบกวนอัตโนมัติ
ระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแมนยำสูง
ตั้งคามุมกลองลวงหนาได 3 ตำแหนง (แปน Speaker) และ
9 ตำแหนง (Remote)
• ใชงานไดงายแบบ Plug and play ไมตองลงไดรฟเวอร
รองรับระบบ Windows และ MAC OS
•
•
•
•
•
•
•
•

* อุปกรณเสริม
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AEC
Acoustic Echo Cancellation ชวย
ในการตัดเสียงสะทอนของคูสนทนา
ที่ออกลำโพง เพื่อไมใหเกิดเสียง
สะทอนยอนกลับไปหาคูสนทนา
จึงทำใหการสนทนาเปนไปอยาง
ราบรื่น และการสื่อสารมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Microphone
รับเสียงไดครอบคลุมรอบทิศทาง
360° ในระยะรัศมี 3 เมตรจาก
ตัวเครื่องดวยไมโครโฟนภายใน
ถึง 4 ตัว ทำใหสามารถรับเสียง
ไดอยางชัดเจน ถึงแมผูพูดจะอยู
หางจากตัวไมโครโฟน

Applica�ons
รองรับการทำงานรวมกับโปรแกรม
ที่หลากหลายสำหรับใชในการ
สื่อสารทางไกล อาทิเชน Line,
WeChat, Skype, Zoom,
Microsoft Teams และอื่นๆ

Camera
กลองใหภาพความคมชัดระดับ
Full HD ที่มาพรอมกับการซูม
แบบออฟติคอลถึง 10 เทา จึง
ทำใหสามารถถายทอดเนื้อหา
และขอมูลตางๆไดอยางชัดเจน
ทุกรายละเอียด

Speciﬁca�on

Camara

1/2.8” High quality HD CMOS Sensor
2.07 ลานพิกเซล

DC IN 12V

มุมมองกลอง

6.43° (Tele) / 60.9° (Wide)

สวิตซเปด - ปด

เลนส

f = 4.7 ~ 47 mm

Mini USB x 1

รูรับแสง

F 1.6 - F 3.0

เลนสซูม

10X

SNR

> 55dB

องศาการหมุน

แนวนอน : -125°~ +125°, แนวตั้ง : -30° ~ +30°

ความเร็วการหมุนแบบควบคุม

แนวนอน : 0.1°~ 65° ตอวินาที, แนวตั้ง : 0.1° ~ 35° ตอวินาที

ความเร็วการหมุนแบบตั้งลวงหนา

แนวนอน : 65° ตอวินาที, แนวตั้ง : 35° ตอวินาที

ลักษณะเสียงทางเทคนิค

การขจัดสัญญาณเสียงสะทอน (AEC) : > 65 dB
การขจัดความยาวเสียงสะทอน : ≥ 400 ms
การบีบอัดสัญญาณรบกวนแบบสองทิศทาง (NC) :< 25 dB
ระบบหาทิศทางเสียงอัตโนมัติ (EMI)

Speaker
& Mic

ชองสัญญาณเชื่อมตอ

ขนาดเซ็นเซอร
ความละเอียดภาพ

ระบบควบคุมความดังเสียงอัตโนมัติ (AGC)
ลักษณะทางเสียง

ไมโครโฟนตอบสนองความถี่ : 100Hz - 22KHz
ลำโพงตอบสนองความถี่ : 100Hz - 22KHz
ความดังของเสียงลำโพง : สูงสุด 95dB
การรับเสียง : รับเสียงไดรอบทิศทาง 360° ในรัศมีระยะ 3 เมตร

การตอไมคภายนอก

รองรับการตอไมโครโฟนเพิ่มได (อุปกรณเสริม)

บริษัท สยามเทค แอนด ดีเวลล็อป จํากัด

16/60 ถ.ติวานนท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (สํานักงานใหญ) โทร. 0-2582-2285 แฟกซ. 0-25822286
• Website : www.siamtech.biz • Facebook : Siamtech and Develop • Line ID : @GYGAR

Hub

Power supply

Mini DIN6 x 2

Adapter Input AC110V-AC220V
Output DC 12V / 1.5A

รองรับการใชงานรวมกับ Windows, MacOS, Linux และ
Android
รองรับเชื่อมตอ

สนใจติดตอ :

USB แบบ Plug and Play

