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Profesionálne video-konferenčné
riešenie pre malé zasadačky
PLUG & PLAY SYSTÉM

ULTRA-ŠIROKOUHLÁ KAMERA

BLUETOOTH

4 SMEROVÉ MIKROFÓNY

4 REPRODUKTORY

VZDIALENÝ PRÍSTUP
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CS-700
Skupinové all-in-one komunikačné zariadenie s ultra-širokouhlou
full HD kamerou, 4 reproduktormi a 4 smerovými mikrofónmi
Yamaha CS-700 je videokonferenčný systém špeciálne navrhnutý pre menšie zasadacie miestnosti, tzv. “huddle rooms”.
Zabezpečuje vynikajúcu kvalitu zvuku, videa a prenosu obrazu. Menšie zasadacie miestnosti majú limitovaný priestor
pre umiestnenie zariadení na pracovnom stole. Tento problém Yamaha vyriešila kompaktným nástenným systémom
s jednoduchou a rýchlou inštaláciou.
CS-700 kombinuje kvalitné audio s full HD video systémom. 120° širokouhlá kamera sníma všetkých účastníkov
v miestnosti aj keď sedia priamo pri zariadení. Zvuk, obraz a zdieľaná obrazovka môžu byť prepojené pomocou jedného
USB kábla. Zabudovaná kontrola riadenia umožňuje IT oddeleniu ovládať konferenčný systém aj na diaľku po celom
svete.
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CS-700
Benefity
VIDEO

V menších zasadacích miestnostiach sedia účastníci priamo pri zariadeniach. CS-700 zachytáva väčší rozsah miestnosti
než bežné kamery a disponuje 120° ultra-širokouhlou kamerou schopnou zaznamenať naraz všetkých účastníkov
konferencie a to v špičkovom full HD rozlíšení.

AUDIO

Výrok počujem každé slovo je presnou definíciou tohto zariadenia. Pri navrhovaní CS-700 zúročili spoločnosti Yamaha
a Revolabs svoje dlhoročné skúsenosti. CS-700 disponuje technológiou “beamforming”, ktorá aktívne vyhodnocuje
polohu rečníka a na základe toho usmerňuje jednotlivé mikrofóny. Vďaka vstavanému reproduktoru budete počuť
každé jedno slovo čisto a jasne.

USB, BLUETOOTH

Yamaha CS-700 podporuje business komunikačné aplikácie ako Microsoft® Skype for Business, Microsoft Teams,
GoogleChromebox for Meetings, BlueJeans, Zoom, GoToConference, Vidyo a iné. Konferenčný hovor cez ktorúkoľvek z týchto
aplikácií uskutočníte jednoduchým pripojením počítača ku CS-700. Prostredníctvom Bluetooth môžte pripojiť mobilný telefón
a z CS-700 urobíte “hlasitý telefón”.

NÁSTENNÝ SYSTÉM

Yamaha CS-700 je navrhnutá pre inštaláciu priamo na stenu, alebo na stojan, čím odpadá potreba umiestniť zariadenia na
pracovný stôl. Ušetríte tak mnoho priestoru, ktorý sa stáva vizuálne atraktívnejším a funkčnejším. Vďaka bezdrôtovej technológii
je inštalácia CS-700 jednoduchá a rýchla.

VZDIALENÝ PRÍSTUP

Ovládanie vyše stoviek zasadacích miestností je výzvou pre všetky IT oddelenia. CS-700 umožňuje kontrolu viacerých
zariadení z jedného miesta. Upgrade systémov tak nikdy nebol jednoduchší.
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CS-700
Technická špecifikácia
KAMERA

AUDIO
Speaker Bar			

4 reproduktory (výškový a stredový)

Senzor			

High Definition CMOS

Šírka frevk. pásma reproduktorov

160 - 20 000 Hz

Rozlíšenie			

1080p, 30fps (USB 3.0)

Max. SPL				90 dB pri 1 m

Kryt			

posuvná manuálna krytka

Mikrofóny				4 beamforming mikrofóny

LED indikátor		

áno

Pokrytie mikrofónmi		

180°

Uhol snímania		

120°

Šírka frekv. pásma mikrofónov		

160 - 16 000 Hz

NAPÁJANIE

Plne obojsmerné audio		

áno

Vstupné napätie		

100-240 VAC

Eliminácia ozveny			

ultra širokopásmové AEC

Vstupný prúd		

1A

LED indikátor			

mute/unmute

Vstupná frekvencia

50-60 Hz

ROZHRANIE				

Spotreba energie		

36 W

Konektor				USB s podporou USB 3.0

Napájací kábel

3m

Aux audio vstup			

ROZMERY A HMOTNOSŤ

3,5 mm stereo

Ethernet				RJ 45

Výška			

Bluetooth 			Audio

Dĺžka			68,5 mm

98,75 mm

Šírka			861,7 mm
Hmotnosť (vrátane úchytu)

AUDIO

VISUAL

3,3 kg		
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