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2’si 1 Arada Ev Ofisi Seti
#24036

2’si 1 Arada Ev Ofisi Seti: Rahat video görüşmeleri için HD webcam ve kulaklık seti

Key features
• Rahat video görüşmeleri için Hangouts, Teams, Zoom gibi

uygulamalarla uyumlu ev ofisi seti
• Video görüşmeleri için ideal, tarz sahibi 720p HD webcam
• Çok yönlü webcam ayaklığı: Ekranınıza takın ya da masanızın

üstüne koyun
• Otomatik beyaz dengesi: Işık koşulları ne olursa olsun net video
• Şipşak fotoğraflar için kullanışlı tuş
• Berrak ses kalitesi sunan, ayarlanabilir mikrofon ve USB

bağlantılı kulaklık seti

What's in the box
• Webcam
• Kulaklık seti
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Windows 10, 8 veya 7
• macOS 10.15 (Catalina) ya da daha üst sürüm
• Chrome OS
• Webcam için USB yuvası
• Kulaklık için USB yuvası
• Uyumluluk işletim sistemine göre değişebilir
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Video Görüşmelerine Hazır
Evden ya da ofisten çalışıyor olmanız fark etmiyor. Video
görüşmeleri, meslektaşlarınızla, iş ortaklarınızla ve aile
fertleriyle tüm dünyadan bağlantı kurmanızın yeni ve kolay
yolu. Trust Doba 2-in-1 Home Office seti, herkesi berrak bir
ses ve temiz bir görüntüyle arayabilmeniz için HD webcam ve
konforlu bir kulaklık içeriyor. Tüm Video Sohbet
uygulamalarıyla da çalışıyor.

Berrak Video
HD Webcam, görüşmeleriniz sırasında 720p çözünürlüklü
temiz bir görüntü sunuyor. Bu webcam, otomatik beyaz
dengesi sayesinde tüm ışık koşullarında akıcı görüntüler
yaratıyor. Böylece toplantınıza odaklanabiliyorsunuz.

Berrak Ses
Konforlu kulaklık sayesinde ekibinizin ne söylediğinden emin
olabileceksiniz. Onlar da sizi net bir şekilde duyacaklar. Kalın
yastıklar konfor konusunu hallettiği için görüşmenizin
beklediğinizden uzun sürmesi kulaklarınızı ağrıtmayacak. Bu
tak ve çalıştır set, video görüşmelerini kolaylaştırıyor.
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