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Med disse pakker er du klar til at opsætte

et fuldt funktionelt streaming studie hvor du kan tegne, 

dele din egen PC skærm, snakke til kameraet og blande 

kamera billedet med dit eget indhold.

Det hele er betjent fra et simpelt trykknaps panel med 

forudindstillede skærmlayout at vælge imellem. Enkel start 

af optagelse, samt streaming direkte til Youtube/Facebook 

osv.

Interesseret i at vide mere? 



- 120gr vidvinkel kamera
- Stilrent design i sort eller lys grå
- AMX Soundbar
- Bluetooth konference opkobling

Fantastisk flot vellydende konference soundbar med USB og 
bluetooth opkobling til telefon og videomøder. Integreret JBL 
lyd, med kamera og mikrofoner. Soundbaren er beregnet til 
lokaler med max 4m afstand til sidste taler. 
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- Fantastisk billede på 120gr        
vidvinkel

- Suveræn lyd i kompakt form.
- Bluetooth lydafspilning

Højkvalitets ePTZ kamera til USB kombineret med de nye bordmonitorer
Fra JBL. Monitoren har Bluetooth tilkobling så man samtidig kan høremusik 
Fra sin telefon eller andet.
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- Fantastisk billede på 120gr        
vidvinkel

- Suveræn lyd i kompakt form.
- Bluetooth lydafspilning

Højkvalitets ePTZ kamera til USB kombineret med de nye K361 BT fra AKG. 
Monitoren har Bluetooth tilkobling så man samtidig kan høremusik 
fra sin telefon eller andet.
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- Simpel streaming til Youtube
- PTZ Kamera HD 20x Optisk Zoom
- Vægbeslag til kameraet

Kameraet leverer billede i fuld HD. I kameraet tilsluttes egen 
lydkilde som en mixer eller DSP. Det samlede signal sendes 
herefter til Youtube, Facebook Live eller andet.
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- Lecture Capture streaming
- Dokument Kamera HD
- PTZ Kamera HD
- Bøjlemikrofon fra AKG
- Simpelt AMX BetjeningspanelSimpelt videostudie til fjernundervisning, forelæsning eller en præsentation. 

Enheden kan optage, samt streame multiview video til f.eks Youtube, Kaltura, 
Facebook Live og andre platforme, op til tre på en gang. Se mere her: 
https://youtu.be/Ye8t7pEWDVw
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Kontakt os på 87 36 20 70


