
Skype Room System Huddle 

Dotykowy terminal wideokonferencyjny dedykowany do Skype dla Firm, 

bazujący na Logitech Smartdock wraz z kamerą Logitech MeetUp. 

Terminal Skype  Room System Huddle jest idealnym rozwiązaniem dla salek konferencyjnych 
mieszczących od 3 do 10 osób. Wystarczy podłączyć telewizor lub rzutnik i można rozpo-

czynać prezentację lub spotkanie Skype dla Firm. 
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Zestaw dla sal konferencyjnych do 10 osób  
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Skype Room System Huddle 
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Kamera: 
Rozdzielczość: 4K Ultra HD, Full HD 1080p, HD 

720p przy 30 kl./s 

Pole widzenia: 120° 

Dodatkowe funkcje: 5x zoom, 3 programowalne 

wstępne ustawienia kamery (presets) 

 

 

Skype  Room System Huddle to terminal, który 

ma szansą zrewolucjonizować sposób pracy ze 

Skype dla Firm w małych salach konferencyjnych. 

Wystarczy wejść do sali i rozpocząć spotkanie lub 

prezentację jednym dotknięciem. 

Zaprojektowany we współpracy z firmą Microsoft 

SmartDock firmy Logitech oferuje rozszerzone 

możliwości tabletu Surface Pro 4, w tym m.in. 

obsługę dwóch wyświetlaczy HDMI (uczestnicy na 

jednym a prezentacja na drugim) i gigabitowy port 

Ethernet zapewniający wysoką jakość połączeń. 

Wbudowany czujnik ruchu uruchamia system, 

gdy ktoś tylko wejdzie do pomieszczenia. 

Udostępnianie treści z komputera odbywa się 

błyskawicznie poprzez port HMDI w 

rozdzielczości do 1080p60. 

Opcjonalny moduł ExtenderBox umożliwia 

podłączenie zasilania, kabli HDMI od monitorów 

i sieci Ethernet w dogodnym miejscu odległym 

od głównego modułu nawet o 5 metrów. 

Zaplanowane spotkania są widoczne na panelu 

dotykowym a wszyscy użytkownicy Skype dla 

Firm są dostępni w dowolnej chwili z książki 

telefonicznej. 

Urządzenie głośnomówiące (wbudowane w 

kamerę) 

 
Mikrofon: 3 wielokierunkowe, pasmo przenoszenia 
90 Hz–16 kHz, opcjonalny zewnętrzny mikrofon 

stołowy 

 

Głośnik: do 95 dB, usuwanie echa, eliminacja dźwię-

ków w tle 

 

Sterowanie: pilot zdalnego sterowania z przyciskami 
do odbierania/kończenia połączeń, zoom’u kamery, 

zwiększania/zmniejszania głośności, wyciszania 

Szybkie przyłączenie 
 

Integracja kalendarza Exchange 

Spotkania ad-hoc 
 

Pełna książka adresowa do szybkiego 

zestawiania połączeń  

Klawiatura numeryczna 
 

Dodawanie uczestników telefonicznych 

Wydajne spotkania: 
 

Prezentacje z PC/Mac via HDMI zarówno pod-

czas lokalnych spotkań, jak i połączeń Skype 
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