
ــات  ــرای تعامـ ــی بـ ــی راه حلـ ــس یعنـ ــو کنفرانـ ــه ای ویدئـ ــج حرفـ ــک پکیـ یـ
و ارتباطـــات ویدئویـــی از یـــک مـــکان کوچـــک تـــا اتـــاق هـــای کنفرانـــس 
بـــزرگ. اســـتفاده از راهـــکاری بـــروز و تکنولـــوژی منحصـــر بـــه فـــرد باعـــث 
ایجـــاد کارایـــی در کاس هـــای آموزشـــی وســـازمان هـــا شـــده اســـت.طراحی 
ــرای  ــه بـ ــده اســـت کـ ــو کنفرانـــس باعـــث شـ ــوالت ویدئـ ــر محصـ انعطاف�پذیـ
انجـــام هرنـــوع کنفرانـــس صوتـــی وتصویری،کنفرانـــس اینترنتـــی، آموزشـــی 

ــد. ــده آل باشـ ــوا ایـ ــه محتـ ــوالت و ارائـ ــوی محصـ ،دمـ

تعامل رسانه ای یعنی چیزی بیشتر از ویدئو کنفرانس

Microsoft lync و Skype for Business قابلیت ارتباط با 
 قابلیت همزمانی تا 16 نقطه 

 ذخیره سازی تا 32GB بر روی دستگاه و حافظه جانبی
 دارای ظاهری متفا وت و را بط کاربری  منحصر به فرد

 امکان اتصال  3 میکروفون اضا فه به دستگا ه

 تنها ویدئو کنفرانس دارای 5 سال گارانتی 
 قیمت منا سب

 امکان اتصال 2 دوربین به صورت همزمان به دستگاه
 استفاده از تکنولوژیRTMP جهت Streaming بصورت زنده

 دوربین با قدرت بزرگنمایی 18 برابر

 دارای دوربین قدرتمند با بزرگنمایی 10برا بر
  نسبت تصویر 16:9در پایین ترین پهنای با ند

 دارای سنسو ر هوشمند کاربردی

HD دارای پنل لمسی 
 راه�انـدازی سـاده 

Highprofile-H.264+ دارای استـانـدارد 
   انعطاف در تغییر کیفیت تصویر براساس

     پهنای باند درهنگام جلسات

 دوربین با قابلیت بزرگنمایی تا 12 برابر
Preset امکان ذخیره سازی 10 نقطه به عنوان 

 دارای میکروفون محیطی جهت استفاده در سالن ها

Aver VC520+
 4K امکان برقراری ارتباط با کیفیت 

Hub اتصال مستقیم به کامپیوتر بدون نیاز به 
preset امکان ذخیره سازی 3 نقطه به عنوان 

Aver VC322

ت 
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حص
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سای

Skype
for Business

ویدئو کنفرانس
Video Conference



ت 
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R

ITEMS Lifesize Icon 600Clearone Pro 600Yealink VC 800

سالن کنفرانسکاربری

10XOptical 12XOpticalمیزان بزرگ نمایی دوربین

8 -16 - 24 نقطه4 - 9 نقطه---امکان همزمانی

دارد---اشتراک گذاری محتوی به صورت بی سیم

322تعداد میکروفن جانبی

S.F.B. دارد---قابلیت اتصال به

دوربین PTZبا کیفیت FHD 60Pوضوح تصویر و کیفیت دوربین

پشتیبانی از اتصال دو نمایشگر مجزانمایشگر قابل اتصال

امکان دریافت پکیج با پنل کنترل یا میکروفن تجهیزات جانبی
امکان دریافت Presentersامکان دریافت سیستم کنفرانس صوتیدیجیتال

CLOUD دارد---امکان تشکیل جلسات در

ITEMSEVC 150EVC 350/950   SVC 100/ 500

18X(12XOptical,1.5XDigital)18XOpticalمیزان بزرگنمایی دوربین

داردضبط و انتشار ارتباطات

قابلیت اتصال به
Microsoft Lync Skyp For Business---)دارد دارد )الیسنس

دوربین PTZ با کیفیتFull HD 60Pدوربین PTZ با کیفیتFull HD 30Pوضوح تصویر و امکانات دوربین

پشتیبانی از اتصال دو نمایشگر مجزانمایشگر قابل اتصال

 تک نقطه / 6 -8-10-12-14-16نقطه4 / 10 نقطهتک نقطهامکان همزمانی

ت 
وال
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سای

 دوربین با قابلیت بزرگنمایی تا 18 برابر
Preset امکان ذخیره سازی 100 نقطه به عنوان 

HDMI, USB, RS232 دارای پورت 

Aver Cam530
 Windows، ios، Android، Mac قابلیت نصب 

HD کیفیت 
 امکان ذخیره سازی جلسات بدو ن محدودیت

نرم افزار ویدئوکنفرانس


