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4K Ultra HD-webcam
#24280

Geavanceerde 4K Ultra HD-webcam met een gezichtsveld van 74° en twee geïntegreerde microfoons

Eigenschappen
• Ongekend scherpe videogesprekken met een 4K Ultra

HD-resolutie bij 30 frames per seconde
• Alle ogen zijn op jou gericht dankzij het gezichtsveld van 74° en

de automatische scherpstelling
• Automatische witbalans en compensatie voor tegenlicht voor de

beste beeldkwaliteit
• Twee geïntegreerde microfoons die geluid op een afstand van

wel 5 meter kunnen opvangen
• Dankzij de full duplex is een ononderbroken

tweerichtingsgesprek mogelijk
• Aansluiting via verwijderbare USB-A naar C-kabel voor

gebruiksgemak en een snelle verbinding (USB-C-adapter is
inbegrepen)

Wat zit er in de verpakking
• Webcam
• Statief
• USB-kabel
• Privacyfilter
• USB-A naar USB-C-adapter

Systeem vereisten
• Windows 7/8/10
• Mac OS X (10.15 of nieuwer)
• USB-C-poort
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Een eerste indruk maak je maar één keer
De Teza 4K biedt alles wat voor jou van belang is: een betere
dieptewaarneming, beeld met hogere definitie en levendige
kleuren. Zo ben je altijd goed in beeld.

Professioneel in 4K
Een goede webcam is onmisbaar als je goed werk wilt leveren.
Dankzij het 4K UHD-beeld dat speciaal is ontwikkeld voor
zakelijke gesprekken in hoge kwaliteit, kunnen je collega's niet
alleen horen, maar ook zien wat je zegt.

Helemaal scherp
Laat de lens met autofocus al het werk doen, zodat jij
haarscherp in beeld blijft. Daardoor kun jij je helemaal
concentreren op je werk en die belangrijke deal sluiten.

Zeg wat je wilt zeggen
De twee geïntegreerde stereomicrofoons vangen geluid
vanuit meerdere richtingen op en leggen het vast in
hoogwaardige kwaliteit. Eén webcam, één vergaderruimte -
geen enkel probleem.
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Meegeleverde accessoires
Het statief zorgt voor meer stabiliteit en met de afneembare
privacysluiter heb jij zelf de controle. De bijgeleverde
USB-A-naar-USB-C-adapter maakt de webcam compatibel met
de meeste laptops en pc's en biedt daarmee nog meer
mogelijkheden.
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ALGEMEEN
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip, tripod Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm Depth of main product
(in mm)

53 mm

Total weight 200 g Weight of main unit 104 g

IMAGING
Resolution UHD/4K Sensor resolution 3840x2160

Lens material Standard Max Framerate 30 fps

Still image resolution 3840x2160 Video resolution 3840x2160

Snapshot button False Diagonal Field of View 74 degrees

Automatic white balance True Autofocus True

Focus type Auto focus Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Tripod included True Software False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3

LIFESTYLE VISUAL 4 LIFESTYLE VISUAL 5 LIFESTYLE VISUAL 6
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