MVC300 II - videokonferenční endpoint pro SfB,
Teams a Oﬃce365

Klíčové vlastnosti MVC 2. generace oproti 1. generaci:
Výkonnější a rychlejší miniPC (novější chipset, více paměti).
MiniPC v sobě integruje kabelový management., takže kabeláž ať už na stole, pod stolem či na
zdi bude vypadat stále přehledně a upraveně.
MTouch II v sobě integruje jak dotýkový tablet, tak MShare sloužící k připojení notebooku =
více místa na stole.
MTouch II v sobě integruje Wi-Fi pro bezdrátové sdílení.
Možnost využívat jak bezdrátové (pomocí WPP20), tak drátové sdílení plochy notebooku. Mezi
těmito sdíleními lze mezi sebou jednoduše přepínat.
Na jeden MTouch II lze připojit až 4 kusy WPP20
Snížil se celkový počet a délka kabeláže, např. od stolu k obrazovce je zapotřebí pouze jeden
tenký ethernerový kabel, který je navíc jednoduše rozšiřitelný až na délku 40 metrů.
MVC300 II:
Kamera ve 4K rozlišení se zorným úhlem 120°
Funkce auto framing - automatické zazoomování na hovořícího účastníka
Dotykový tablet
2x HDMI
2x USB

Nový videokonferenční endpoint značky Yealink, který je plně integrovaný s komunikačními systémy od ﬁrmy
Microsoft – Teams, Oﬃce 365 a Skype for Business. Lze tedy využít všech předností uvedených systémů.
Videokonference Yealink MVC300 je certiﬁkována Microsoftem.
Vhodný do menších zasedacích a konferenčních místností
Videokonferenční set Yealink MVC300 disponuje kvalitní USB kamerou s horizontálním úhlem o velikosti 120°, aby
bylo zajištěno, že všichni v místnosti budou během setkání vidět. Kvalita výsledného obrazu je zajištěna 4K
rozlišením s 60 snímky za sekundu. Naprostou novinkou je funkce auto framing - kamera umí automaticky
rozpoznávat mluvčího a dle toho se sama přiblíží a nasměruje na mluvčího.
O čistý a prostorový zvuk se postará audio příslušenství - kompaktní reproduktor Yealink CP900 se šesti
integrovanými mikrofony s dosahem 2 metry v rozsahu 360 stupňů.
Celou videokonferenci je možné ovládat pomocí dotykového tabletu s uhlopříčkou 8", který obsahuje několik
nástrojů pro snadnou správu schůzek v prostředí Microsfot Teams.
Při videokonferenci je možné využít bezdrátového sdílení obsahu pro ještě větší komfort - stačí k videokonferenci
pouze připojit Yealink WPP20 a jedním kliknutím nasdílíte obsah ze svého notebooku.

Speciﬁkace
MCU

Ne

Datová rozhraní

Ethernet

Endpoint

Ano

Dosah

2m (360°)

Video rozlišení

4K, 30fps

Ethernet porty

1x10/100/1000

Sdílení plochy

Ano, vysílá i přijímá

HDMI výstup

2x

Zoom kamery

3x digitální

Line-in/Line-out

Ano/Ano

Rozsah úhlů kamery

Horizontální záběr 120°

USB

Ano, 8x

Externí mikrofony

1x CP900 mic a repro

Příručky

Český krátký návod

Audio technologie

AEC, VAD, CNG, PLC, AJB, Záruka
AGC

Signalizace

Micrososft SfB, Teams,
oﬃce 365

cena: 71 728,80 Kč s DPH

2 roky nebo dle smlouvy
AMS

