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4K Ultra HD-camera voor videoconferenties
#24673

Alles-in-een-, Plug & Play-oplossing voor videoconferenties met ClearView- en ClearSound-technologie waarmee iedere
werkruimte in een videoconferentieruimte kan worden omgetoverd

Wat zit er in de verpakking
• Camera voor videoconferenties
• USB-C (3 m)
• Voedingsadapter (EU + VK)
• Afstandsbediening (inclusief batterijen)
• Muurbevestiging
• Opvouwbare snelstartgids; past gemakkelijk

op je bureau om binnen handbereik te
bewaren

• Handleiding

Systeem vereisten
• Windows 7/8/10
• Mac OS X (10.15 of nieuwer)
• USB-poort (USB 3.2 Gen 1 nodig voor 4k)
• Aansluiting voor netspanning
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De bekroonde alles-in-één oplossing
In dit digitale tijdperk heb je betrouwbare apparatuur nodig
om deals te maken en aan de slag te gaan. De Trust Iris is de
bekroonde 4K UHD alles-in-één videoconferentie-oplossing
voor jouw bedrijf.

Aansluiten en gaan
De IRIS is binnen enkele minuten klaar voor gebruik. Haal het
product uit de verpakking, sluit het aan op een laptop, en
klaar! U kunt nu direct een vergadering starten. Gebruik de
afstandsbediening om met één druk op een knop het beeld
en geluid van interactieve vergaderingen te beheren.
Aansluiten en gaan

ClearView-technologie met 4K-resolutie en een
kijkhoek van 120° breed
De ClearView-technologie van de IRIS omvat een HD-sensor
met een verbluffende beeldresolutie en een brede kijkhoek.
Elke persoon in de ruimte is hierdoor volledig zichtbaar in
High-Definition kwaliteit, zonder dat mensen dicht op elkaar
hoeven te zitten. De IRIS biedt u diverse opties om individuele
deelnemers te volgen en kaderen. Het dynamische bereik
waarborgt een scherp beeld onder alle lichtomstandigheden.
Verder is de IRIS uitgerust met een functie om de spreker te
volgen door automatisch mee te draaien en in te zoomen.
ClearView
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ClearSound-technologie voor hoogwaardige
audioprestaties
De ClearSound-technologie van de IRIS omvat onder andere
een hoogwaardige luidspreker met spraakoptimalisatie.
Trillingen worden automatisch uit alle geluiden gefilterd om
galm te voorkomen en een uitstekende audiokwaliteit te
leveren. Het geïntegreerde microfoonarray heeft een bereik
tot 5 meter en maakt gebruik van een algoritme dat zorgt dat
alle deelnemers duidelijk hoorbaar zijn, ongeacht waar zij
zitten. Dankzij de ruisonderdrukkende functie hebt u tijdens
vergaderingen geen last van omgevingsgeluiden. ClearSound

De IRIS is geschikt voor grote én kleine
vergaderruimten
Een van de grootste voordelen van de IRIS is dat u elke kleine
vergaderruimte omtovert tot een volwaardige
conferentieruimte. De groothoeklens en het fantastische
microfoonarray van de IRIS waarborgen een perfecte ervaring
voor elke vergadering waarbij 2 tot 8 personen op veilige
afstand van elkaar zitten.



IRIS 4K Ultra High Definition Conference Camera CO

Publicatie datum: 25-10-2021 Artikelnummer: 24673
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/24673
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439246735
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/24673/materials

ALGEMEEN
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clamp Height of main product
(in mm)

141 mm

Width of main product
(in mm)

601 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Weight of main unit 2200 g

LIGHTING
Lights True

IMAGING
Sensor resolution 3864 x 2218 pixels Max Framerate 60 fps

Still image resolution 3840 x 2160 Video resolution 3840 x 2160

Snapshot button False Viewing angle 120 degrees

Automatic white balance True Face tracking True

Autofocus True Focus distance 600 mm

Focus type Fixed focus Zoom type Digital

Motion detection True Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Software False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT BACK 2 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1

PACKAGE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

LIFESTYLE VISUAL 3 LIFESTYLE VISUAL 4 LIFESTYLE VISUAL 5
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