
กล้อง PTZ Pro 2 ราคาถูกกว่าร่่นอ่ืนๆ ท่ีใกล้เคียงกันคร่ึงหน่ึง จึงเป็นตัว
เลือกท่ีดีเย่ียมสำาหรับห้องประช่มและหอประช่มขนาดใหญ่ ห้องเรียน 
สถานรักษาพยาบาล และสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีต้องการวิดีโอ
ท่ีคมชัดและมีความละเอียดสูง

Logitech PTZ Pro 2 
กล้อง Logitech® PTZ Pro 2 ให้ภาพในระดับพรีเมียม
และการประช่มสายวิดีโอที่สมจริงราวกับมีชีวิต เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ในการนัง่ชมร่วมกันในห้องเดียวกัน แม้ว่าค่ณ
จะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็ตาม สร้างมาตรฐานใหม่ใน
ด้านค่ณภาพสูง วิดีโอระดับมืออาชีพที่มีความละเอียดภาพคม
ชัดมาก การแสดงผลสีที่ยอดเยี่ยม และการซูม HD 10 เท่า
ที่ส่ดพิเศษ 

การปรับปร่งประสิทธิภาพในกล้อง PTZ Pro 2 รวมถึงการเคล่ือน
แพนกล้องและก้ม-เงยกล้องท่ีล่ืนไหลข้ึน และโฟกัสได้สม่ำาเสมอ
ข้ึนในระหว่างการซูม กล้องมีเลนส์ท่ีออกแบบและผลิตโดย 
Logitech ให้ความคมชัด การแสดงสี และความเร็วท่ียอดเย่ียม
ในสภาวะแสงท่ีหลากหลาย

 

ภาพท่ีคมชัดเพ่ือการประชุมท่ี
ชัดเจนขึน้  



กกกกก Logitech PTZ Pro

1 ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

2 เว็บแคมร่่น Logitech C930e และ BRIO

3 ดู www.logitech.com/ciscocompatibility สำาหรับเวอร์ชัน่ล่าส่ด

4 รวมถึง Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, และ Zoom ด ู  
  www.logitech.com/lcp สำาหรับรายการทัง้หมดและข้อมูลล่าส่ด

www.logitech.com/PTZPRO2
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ขนาด + น้ำาหนักผลิตภัณฑ์

กล้อง
131 x 130 x 146 มม. 
5.16 x 5.12 x 5.75 น้ิว 
580 กรัม /20.46 ออนซ์

รีโมท 
50 x 120 x 10 มม. 
1.97 x 4.72 x 0.39 น้ิว 
48 กรัม / 1.69 ออนซ์

ภายในกล่อง

กล้อง 
 
รีโมทคอนโทรล 
 
สายเคเบิล USB ความยาว 10 ฟ่ต สำาหรับการเช่ือมต่ออะแดปเตอร์
ไฟฟ้า 
 
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปลัก๊สำาหรับภูมิภาค 
 
ช่ดติดตัง้ 
 
คู่มือการเร่ิมต้นอย่างรวดเร็ว 
 
บัตรรับประกัน 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

โปรแกรมการตัง้ค่ากล้องเสริมมีให้สำาหรับการแพน การก้ม-เงย การ
ซูม และตัวเลือกการตัง้ค่ากล้องอ่ืนๆ 

หากต้องการดาวน์โหลด ไปท่ี:  
www.logitech.com/support/PTZPRO2 

ข้อกำาหนดของระบบ

Windows® 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10 
 
Mac OS X® 10.10 หรือสูงกว่า 
 
สำาหรับการสนับสน่น full HD โปรดสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ
ของระบบจากผู้ผลิตโปรแกรมซอฟต์แวร์

ความเข้ากันได้

รับรองการใช้งานร่วมกับ Skype for Business, ปรับแต่งเป็นพิเศษ
สำาหรับ Cisco Jabber® และเข้ากันได้กับ WebEx®3, อ่ปกรณ์ท่ี
รับรอง Vidyo, การผนวกรวมท่ีปรับปร่งดีข้ึนกับสมาชิก Logitech 
Collaboration Program (LCP)4 

การรับประกัน

แบบจำากัด 2 ปีสำาหรับฮาร์ดแวร์ 

Logitech PTZ Pro 2

กล้องวิดีโอ HD ระดับพรีเมียม PTZ สำาหรับการประชุมผ่าน
วิดีโอของมืออาชีพ  
เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับห้องประช่ม สภาวะการฝึกอบรม กิจกรรม
ขนาดใหญ ่และการใช้งานระบบวิดีโอทางวิชาชีพอื่นๆ

คุณภาพวิดีโอ HD 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาท ี
ให้ภาพที่ละเอียดคมชัดอย่างยอดเยี่ยม การแสดงผลสีที่โดดเด่น 
และความแม่นยำาในการถ่ายทอดภาพส่ดพิเศษ

H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding (SVC) 
เทคโนโลยีกล้องขัน้สูงช่วยลดความต้องการแบนด์วิธโดยการ
ประมวลผลภาพวิดีโอภายในกล้อง PTZ ช่วยให้การสตรีมวิดีโอ
ได้ราบรื่นขึ้นในโปรแกรมอย่างเช่น Microsoft® Skype® for 
Business

มุมมองภาพ 90° พร้อมการแพน 260° และการก้ม-เงย 130° 
ประสิทธิภาพมอเตอร์แพน/ก้ม-เงยและซูมที่ปรับปร่งใหม ่ทำาให้
เคลื่อนที่หม่นได้อย่างลื่นไหลขึ้น ม่มมองภาพที่กว้างทำาให้มองเห็น
ท่กคนได้อย่างชัดเจนง่ายดาย

ซูม 10x lossless full HD 
ซูมกว้างหรือโคลสอัพเพื่อมองภาพวัตถ ่เน้ือหาบนไวท์บอร์ด และ
รายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน

โฟกัสอัตโนมัต ิ
เลนส์กล้องระดับยอดเยี่ยมให้ความคมชัด การแสดงส ีและ
ความเร็วที่เหนือกว่าใคร โฟกัสอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่ามองเห็น
ผู้คนและวัตถ่ได้ชัดเจนไม่ว่ากล้องจะหันไปทางใด

เลนส์กล้อง Logitech ระดับพรีเมียม 
Logitech ออกแบบและผลิตเลนส์ของเราเองเพื่อให้รองรับ
มาตรฐานด้านเทคนิคสูงส่ด และให้ประสบการณ์การรับชมแถว
หน้าส่ด แม้ว่าค่ณจะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็ตาม

ระบบควบคุมกล้องจากระยะไกล 
ควบค่มการแพน การก้ม-เงย และการซูมกล้อง1 ของ PTZ Pro 2, 
Logitech ConferenceCam หรือเว็บแคม Logitech บางร่่น2 จาก
ระยะไกล

รีโมทคอนโทรล 
ควบค่มการแพน/ก้ม-เงย/ซูมกล้องได้อย่างง่ายดายในระหว่าง
การประช่ม

อุปกรณ์เสริมสำาหรับการติดตัง้ที่หลากหลาย 
กำาหนดรูปแบบห้องประช่มหรือพื้นที่จัดกิจกรรมในแบบที่ค่ณ
ต้องการ ใช้กล้อง PTZ ในแบบติดตัง้บนโต๊ะหรือติดผนังด้วยช่ด
อ่ปกรณ์ติดตัง้ที่ให้มาด้วย กล้องยังมีเกลียวขาตัง้มาตรฐานเพื่อ
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการติดตัง้

การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play 
เชื่อมต่อกับเครื่องพีซ,ี Mac® และ ChromeTM อย่างง่ายดาย โดย
ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ทำางานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอส่วนใหญ ่
ใช้งานร่วมกันได้กับโปรแกรมซอฟต์แวร์การประช่มผ่านวิดีโอเส
มือนใดๆ รวมถึงโปรแกรมที่ค่ณกำาลังใช้งานอย่ ู

ช่อง Kensington security slot 
PTZ Pro 2 มีช่อง Kensington security slot เพื่อช่วยป้องกัน
อ่ปกรณ์ด้วยระบบล็อคกันการโจรกรรม

การตัง้ค่ากล้องล่วงหน้า 3 ตำาแหน่ง 
เลือกตำาแหน่งกล้องที่กำาหนดล่วงหน้าได้สูงส่ดสามตำาแหน่งสำาหรับ
ม่มมองกล้อง และกลับสู่ตำาแหน่งใดๆ ได้โดยกดป่่มเดียวบน
รีโมทคอนโทรล

โปรแกรมการตัง้ค่ากล้อง 
ปรับตัง้การแพน การก้ม-เงย การซูมของกล้อง การตัง้ค่าภาพ 
และการควบค่มขัน้สูงอื่นๆ จากพีซ ีหรือ Mac® โดยใช้โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย

ด้านข้าง PTZ Pro 2 รีโมทคอนโทรลด้านหน้า PTZ Pro 2


