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QHD Web Kamerası
#24421

Otomatik odak, çift mikrofon ve gizlilik filtresine sahip, yüksek kaliteli 2K QHD web kamerası

Key features
• Saniyede 30 kare ile 2560x1440 (QHD) çözünürlüğe sahip yüksek

kaliteli video
• 720p HD ve 1080p Full HD çözünürlükleri de destekler
• Otomatik odak, her zaman odaklı kalmanızı sağlar
• İki adet entegre mikrofon, sesinizi net şekilde algılar
• İki adet gizlilik filtresi, istemediğinize hiçbir şeyin görünmemesini

sağlar
• Üniversal standı masanıza veya monitöre yerleştirebilirsiniz

What's in the box
• Web Kamerası
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Windows 7 / 8 / 10
• Mac OS X (10.15 veya üzeri)
• USB portu
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Kalitesi Ses ve Video ile Arama
Bu web kamerası piksellenmeden arınmış video ve
bozuntusuz ses için tasarlanmıştır. İki entegre mikrofon
konuşan kişinin sesini net bir şekilde alır ve saniyede 30 kare
ile QHD çözünürlükte (2550x1440) toplantılara katılmanıza
olanak sağlar. Web kamerası ayrıca 720p HD ve 1080p Full HD
çözünürlük sunarak herhangi cihazla uyum sağlar.

Geniş Açı ve Otomatik Odak
Geniş açılı cam lens ile TW 250 grup araması yapmak için
uygundur. 80 derecelik açı standart lenslerden daha geniş bir
alanı kapsar, bu sayede hareket etmeden veya kamera
konumunu değiştirmeden kadraja birden fazla kişi sığar ve bu
sırada otomatik odak her zaman keskin görseller sağlar.

Gizlilik Anahtardır
Kusursuz rahatlıkta video aramalar alın; TW 250'nin yenilikçi
gizlilik filtresi sayesinde gizliliğinizi her zaman
koruyabileceksiniz. Görüntüyü ne zaman kesmek isterseniz
filtreyi kameranın üstüne kaydırmanız yeterlidir.

Tak ve Çalıştır Özellikleri
Trust TW 250 iş arkadaşları, ortaklar ve dünyanın her yerinden
müşteriler için güven verici iletişim aletidir ve Skype, Teams ve
Zoom gibi tüm büyük videolu konferans yazılımları ile birlikte
kullanılabilir. Bir (home) ofis kurulumunda bile donmasız
video garanti edilir; dahili çok amaçlı stand sayesinde kamera
kolayca monitörünüze takılabilir veya masanıza konabilir veya
¼” dişler kullanılarak bir tripod standına (dahil değildir)
takılabilir. Kameranın ön tarafındaki bir LED gösterge web
kamerasının durumunu gösterir.
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GENERAL
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

65 mm

Total weight 127 g Weight of main unit 85 g

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional

CONNECTIVITY
USB version 2.0

IMAGING
Sensor resolution 2560x1440 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 2560x1440 Video resolution 2560x1440

Snapshot button False Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Auto focus

Privacy mode True

HEADPHONE
Sensitivity 56 dB

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

COLOUR VERSIONS
TW-250 QHD Webcam
24421

Taxon QHD Webcam
24228
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