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Câmara de videoconferência com resolução Ultra HD 4K
#24673

Uma solução tudo em um para videoconferências, com as tecnologias ClearView e ClearSound Technology que
transformam qualquer espaço de escritório numa sala de videoconferência

O que está na caixa
• Câmara de videoconferência
• USB-C (3 m)
• Transformador (UE + GB)
• Telecomando (com pilhas incluídas)
• Suporte de parede
• Guia de utilização rápida dobrável, coloca-o

facilmente na secretária para estar sempre à
mão

• Manual

Requisitos de sistema
• Windows 7, 8 ou 10
• Mac OS X (10.15 ou mais recente)
• Porta USB (USB 3.2 de 1.ª geração necessário para a resolução 4K)
• Ligação à tomada de parede
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A solução tudo em um premiada
Nesta era digital, tem de confiar no seu equipamento para
fazer negócios e avançar com os seus projetos. Para a sua
empresa a Trust Iris é a solução tudo em um para
videoconferências com resolução UHD 4K premiada.

Just plug & play
IRIS is ready for use within minutes. You simply remove the
product from the box and connect it to your laptop. Ready!
You can now start a meeting straight away. Use the remote
control to manage the display and sound at the push of a
button for an interactive meeting. Just plug & play

ClearView technology with 4K resolution and a 120°
wide angle view
IRIS ClearView technology contains an HD sensor with an
amazing image resolution and wide angle view. This offers a
high definition and full-body display of every person in the
room without them having to sit shoulder to shoulder. IRIS
offers several options for tracking and framing individual
participants. The dynamic range function ensures clear image
in any light condition. Finally, IRIS is equipped with voice
tracking, where the camera automatically turns and zooms in
on the person speaking. ClearView
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ClearSound technology for great audio performance
IRIS ClearSound technology contains a high-end quality
speaker optimized for voice audio. Sounds are automatically
filtered from any vibrations to prevent resonance to offer you
a great audio experience. The built-in microphone array has a
pick-up range up to 5 meters and follows an algorithm to
make sure every participant is clearly audible, wherever they
are seated. The noise cancelling function ensures that
ambient noise will not disturb your meeting. ClearSound

IRIS fits any meeting room, big or small
One of the great benefits IRIS offers is the fact it turns any
small meeting room into a fully- fledged video conference
room. IRIS’ wide angle lens and great microphone array
ensures a perfect video conference experience for any
meeting from 2 up to 8 people sitting at a safe distance from
each other.
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GERAL
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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