
Oplev Kensingtons professionelle video
Konferenceløsning
Nøglen til at få udført mere arbejde
Brug mere tid på præsentation og mindre tid på problemløsning med Kensingtons samlede,  
professionelle videokonferenceoplevelse.  

LØSNING

W2050 Pro 1080p-webcam  
med autofokus   
W2050 løfter tidens 
videokonferenceprogrammer 
med 1080p-video, automatiske 
videoforbedringer og stereolyd. Det 
brede 93° diagonale synsfelt giver 
fleksibilitet til præsentationer fra én 
eller flere brugere.

1

W2000 1080p-webcam 
med autofokus   
Med Kensingtons W2000 
1080p-webcam med autofokus 
får du en video af høj kvalitet, 
lydsignaler fra alle retninger, et 
smalt synsfelt til at præsentere 
dig samt en sammenhængende 
software- og tilbehørsoplevelse.
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Tofarvet L1000-ringlys 
med webcam-stativ  
L1000 er en prismæssigt 
overkommelig og funktionsrig 
belysningsløsning til hurtig 
forbedring af den måde, hvorpå du 
ser videokonferenceopkald.
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Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller brug for ekstra hjælp,  
kan du besøge os online på kensington.com

Kensington Konnect™: Nøglen til at forbedre produktiviteten

Vores samlede softwareoplevelse forenkler dine forbindelser, så du kan bruge mere tid på præsentation og mindre tid på 
problemløsning. Når forskellige produkter er velkendte, arbejder sammen uden problemer og kan brugertilpasses med 
blot et tryk på en knap, bliver der udført mere arbejde. Se alle de måder, hvorpå Kensington Konnect™ forstærker din 
videokonferenceoplevelse.

I en verden, hvor livet fanges på 
kamera, kender Kensington det rette 
videokonferencetilbehør, der kan hjælpe 
dig til at se bedre ud og lyde bedre.

Brugt sammen med webcams og belysning 
muliggør professionelle stativer de rigtige vinkler, 
justérbar placering og maksimal stabilitet, så du 
opnår den ultimative videokonferenceoplevelse.

MONTERINGSMULIGHEDER

A1020 boom-arm   
A1020 er et alsidigt stativ, der 
passer til en række forskellige borde, 
kameravinkler og belysningsbehov.
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Bordstativ til A1010-
teleskop
A1010 er et multifunktionelt 
bordstativ, der understøtter 
et produktivt og ryddeligt 
arbejdsområde.

C-klemme til A1000-
teleskop  
A1000 er et professionelt 
bordstativ, der er perfekt til at 
holde din videokameraopsætning 
stabil, organiseret og produktiv. 
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