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Full HD-webcam van 1080p
#24438

Full HD-webcam van 1080p met microfoons voor ruisvermindering, perfect voor videochatten

Eigenschappen
• Heldere beelden met een full HD-resolutie van 1920x1080 bij 30

frames per seconde
• Twee geïntegreerde microfoons voor ruisvermindering en

helder geluid
• Een activiteitslampje geeft aan wanneer de webcam in gebruik is
• Simpele USB-aansluiting; plug-and-play
• Universele standaard; kan op een bureau of monitor worden

geplaatst
• Geïntegreerd ¼”-schroefdraad maakt plaatsing op een statief

mogelijk (niet inbegrepen)

Wat zit er in de verpakking
• Webcam
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Windows 7/8/10
• Op Intel-gebaseerde Mac-apparaten (macOS 10.15 of hoger)
• USB-A-poort
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Comfortabel videobellen
Met de Trust Tolar Full HD-webcam worden (zakelijke)
videogesprekken wel heel comfortabel. Met de hoogwaardige
en handige functies, zoals videobeeld met een hoge resolutie,
twee geïntegreerde microfoons en een universele standaard,
zorgt de Tolar voor veel comfort tijdens videogesprekken.  

Goed verstaanbaar en goed in beeld
Met deze webcam verlopen je videoconferenties vlekkeloos;
dankzij de hoogwaardige audio en video zie je er tijdens ieder
gesprek goed uit en ben je altijd verstaanbaar. De full
HD-resolutie (1920x1080p) met 30 frames per seconde zorgt
voor pixelloze beelden en de twee geïntegreerde microfoons
vangen stemmen duidelijk op en onderdrukken
omgevingsgeluid. Het indicatielampje geeft bovendien aan
wanneer de camera aanstaat, zodat je weet wanneer je
zichtbaar bent.

Eenvoudige connectiviteit
Dankzij de plug-and-play USB-connectiviteit heb je de Tolar in
een handomdraai ingesteld. Zodra de USB-ontvanger is
aangesloten op je pc of laptop, kun je direct beginnen met
videobellen. De Tolar is compatibel met alle veelgebruikte
software voor videoconferencing, zoals Zoom, Teams en
Skype. 

Meerdere plaatsingsopties
De universele standaard kan op twee manieren worden
gebruikt: klem aan je monitor of zet op je bureau. Je kunt er
ook voor kiezen de camera op een statief (niet inbegrepen) te
bevestigen met het geïntegreerde schroefdraad van ¼ inch. 
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ALGEMEEN
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Stand, clip Height of main product
(in mm)

72 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

58 mm

Total weight 130 g Weight of main unit 130 g

LIGHTING
Lights False

IMAGING
Resolution FULL HD Sensor resolution 1920*1080

Max Framerate 30 fps Still image resolution 1920*1080

Video resolution 1920*1080 Snapshot button False

Diagonal Field of View 62 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Autofocus False

Focus distance 900 mm Focus type Fixed focus

Zoom type Digital Privacy mode False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows

FEATURES
Tripod included False Software False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3

LIFESTYLE VISUAL 4 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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