
Opplev Kensingtons profesjonelle video- 
konferansetilbehør Videokonferanseløsning
Nøkkelen til å få gjort mer
Bruk mer tid på å presentere og mindre tid på feilsøking - med Kensingtons  
komplette & profesjonelle videokonferanse-opplevelse.

LØSNING

W2050 Pro 1080p 
autofokus webkamera   
W2050 imøtekommer 
dagens bruksområder 
innen videokonferanse med 
1080p-video, et autofokus 
design, to retningsuavhengige 
stereomikrofoner. Det brede 
diagonale feltet på 93° gir 
fleksibilitet for presentasjoner fra 
én eller flere brukere.
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W2000 1080p 
autofokus webkamera    
W2000 imøtekommer 
dagens bruksområder innen 
videokonferanse med 1080p-video, 
et autofokus design og 
retningsuavhengig lyd. Det smale 
diagonale visningsfeltet på 75° 
plasserer deg foran og i midten.
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W1050 1080p webkamera 
med fast fokus 
W1050 imøtekommer dagens 
bruksområder innen videokonferanse 
med 1080p-video, et fast fokus 
design og to retningsuavhengige 
stereomikrofoner. Det brede 
diagonale feltet på 95° gir fleksibilitet 
for presentasjoner fra én eller flere 
brukere.
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Kontakt
Gå til https://www.kensington.com/provc-support/language-selector/  
hvis du har spørsmål eller trenger mer hjelp. 

Kensington Konnect™: Nøkkelen til en forbedret produktivitet

Vår komplette programvareopplevelse forenkler dine tilkoblinger, slik at du bruker mer tid på å presentere og mindre 
tid på feilsøking. Når ulike produkter føles velkjente, fungerer enkelt sammen og kan tilpasses med et klikk, blir du mer 
produktiv. Se hvordan Kensington Konnect™ forsterker din videkonferanseopplevelse.

I en verden hvor livet blir tatt opp på kamera, vet Kensington hvordan det 
rette videokonferansetilbehøret kan hjelpe deg med å se og høres bedre ut.

Når de brukes i kombinasjon med webkameraer og lys, leverer profesjonelle stativer de riktige vinklene, 
justerbare innstillinger og maksimal stabilitet – for den ultimate videokonferanseopplevelsen.

MONTERINGSALTERNATIVER

A1020  
Boom Arm   
A1020 er en allsidig 
monteringsløsning 
som passer en rekke 
forskjellige skrivebord, 
kameravinkler og 
lysbehov.
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A1010 
teleskopstativ  
for skrivebord
A1010 er et allsidig stativ 
for skrivebord som gir 
et produktivt og ryddig 
arbeidsområde.

A1000 teleskop 
C-klemme  
A1000 er en profesjonell 
monteringsløsning 
for skrivebordet – 
perfekt for en stabil, 
velorganisert og produktiv 
videokonferanse.  
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L1000 Bicolor 
ringlys med 
montering for 
webkamera 
L1000 er en rimelig 
lysløsning med mange 
funksjoner som raskt 
forbedrer hvordan du ser 
ut i videokonferanser.
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