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Produktguide för kameror
Konftels USB-konferenskameror ger enastående bildkvalitet i dina videomöten, oavsett 

om du sitter vid ditt eget skrivbord, i ett litet mötesrum eller ett riktigt stort konferensrum. 
Vilken kamera du än väljer, så kommer du uppleva att du får mycket för pengarna.

KONFTEL CAM10

Konftel Cam10 är en webbkamera i affärsklass 
för skrivbordsanvändare som kräver professionell 
kvalitet på sina personliga videomöten. Skapa en 
förbättrad bild- och ljudupplevelse med en 90 
grader bred bildvinkel, HD-video, dubbla mikro-
foner och enkel installation. 

Den portabla Konftel Cam10 är ett perfekt tillbe-
hör både hemma och på det traditionella kontoret, 
eller var än du arbetar ifrån.

KONFTEL CAM20

Konftel Cam20 är konferenskameran som  
ger 4K Ultra HD-video till samtalsrum och  
medelstora mötesrum. Täckning för alla 
deltagare som blir naturligt återgivna i den 
knivskarpa bilden. 

4K-videoupplösning möjliggör enastående bra 
digital zoom. Till och med med vid maximal 8 x 
zoom är kameran kapabel att ge en detaljrik bild. 

KONFTEL CAM50

Konftel Cam50 ger exceptionell bildkvalitet 
i dina videomöten till en bråkdel av priset på 
jämförbara konferenskameror med PTZ. 

Den kraftfulla optiska zoomen fångar ansikten 
och detaljer med häpnadsväckande skärpa och 
når ut även i stora rum. Konftel Cam50 är ett 
givet komplement till din högtalartelefon eller 
installerade ljudsystem.

• Perfekt huddle room-kamera
• 4K Ultra HD
• 123° bildvinkel
• 8 x digital zoom
• Förinställningar
• Fjärrkontroll ingår

Artikelnummer: 931201001

• PTZ-kamera i premiumklass
• HD 1080p 60fps
• PTZ
• 12 x optisk zoom
• Förinställningar
• Fjärrkontroll ingår

Artikelnummer: EU 931401002, UK 932401002, 
AU 933401002, US 834401002

• Webbkamera för företag
• 1080p full HD
• 90° bildvinkel
• 4 x digital zoom
• Dubbla mikrofoner
• Inbyggt linsskydd skyddar din integritet

Artikelnummer: 931101001
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

KONFTEL
CAM10

KONFTEL 
CAM20

KONFTEL  
CAM50

SENSOR CMOS 1/2,8 tum 4K@30/25 CMOS 1/2,7 tum CMOS 1/2,7 tum

VIDEOLÄGEN Full HD 1080p/30 fps 4K Ultra HD/30 fps Full HD 1080p/60 fps

DIGITALA VIDEOFORMAT YUY2, MJPEG, H.264 YUY2, MJPEG, H.264, NV12 YUY2, MJPEG, H.264

BRÄNNVIDD f=2,8 mm f=2,8 mm f=3,5 mm ~ 42,3 mm, F1,8 ~ F2,8

MINIMIBELYSNING 0,5 Lux @ (F2,0, AGC ON) 0,5 Lux @ (F1,8, AGC ON) 0,5 Lux @ (F1,8, AGC ON)

AUTOFOKUS

HORISONTELL BILDVINKEL 90° 123° 72,5°

VERTIKAL BILDVINKEL 55° 80° 44,8°

OPTISK ZOOM – – 12 x

DIGITAL ZOOM 4 x 8 x 16 x

PANORERINGSOMRÅDE ePTZ ePTZ +/-170°

LUTNINGSOMRÅDE ePTZ ePTZ +/-30°

HORISONTELL  
BILDVÄNDNING

VERTIKAL  
BILDVÄNDNING

KAMERAKONTROLL UVC UVC/IR fjärr VISCA/UVC/IR fjärr

FJÄRRKONTROLL –

PTZ FÖRINSTÄLLNINGAR –

TAKMONTERING

FÄSTE Stativskruvgänga (1/4 tum - 20 UNC)

VIKT 165 g. 340 g. 910 g.

DIMENSIONER B/H/D 118 x 37,2 x 30,8 mm 194 x 34 x 42 mm 128,5 x 118 x 156,2 mm

STRÖMFÖR- 
BRUKNING (MAX) 200 mA 600 mA 1,0 A

STÖD FÖR 3:e PARTS 
KLIENTER MS® Teams, MS® SfB, Skype®, Zoom®, Bluejeans®, Starleaf®, Pexip®, Cisco Webex®, Google Meet®, etc.

ANLSLUTNINGAR USB 2.0. USB 3.0. USB 3.0.

MIKROFONER

INBYGGT LINSSKYDD – –

FRIA MJUKVARU- 
UPPDATERINGAR

SYSTEMKRAV Operativsystem: Windows 7, 8, 10, MacOS, Linux

©Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss 
rätten att göra ändringar av produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

Konftel är ett ledande företag inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission 
varit att hjälpa människor på företag världen över att genomföra möten oavsett avstånd. Av erfarenhet 
vet vi att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar samtidigt som det bidrar till 
en bättre miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför 
vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i alla 
Konftels konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor 
ligger i Sverige. Läs mer om företaget och våra produkter på konftel.com.

ÅTERFÖRSÄLJARYTA


