
PANACAST 20

Ontworpen voor intelligente, persoonlijke video conferencing met AI

Persoonlijke video. Totaal vernieuwd. 

Ervaar de volgende generatie intelligente, veilige, draagbare video-
samenwerking met Jabra PanaCast 20. Dit eersteklas apparaat voor 
persoonlijke video conferencing gebruikt geavanceerde technologie 
voor een ervaring die intelligent, krachtig en volledig uniek is. 
PanaCast 20 is persoonlijke video conferencing, totaal vernieuwd.

Perfect beeld. Waar u ook werkt. 

Onze innovatieve technologie gebruikt geavanceerde processors, 
krachtige ingebouwde AI en een hoogwaardige 13-megapixelcamera 
voor een realtime 4K Ultra-HD-beeld, haarscherp en kristalhelder, 
met vrijwel geen vertraging. Begin maar aan die grote presentatie, 
want u weet dat alles wat u presenteert er perfect uitziet.

Klaar om in beeld te komen? 

Duidelijk gezien worden is een wereld van verschil. Onze intuïtieve 
AI-gestuurde Intelligente Zoom volgt automatisch uw bewegingen, 
waardoor u perfect in beeld komt, wat u ook doet. Dankzij de 
krachtige ingebouwde AI-processor past de intelligente zoomfunctie 
uw beeld intuïtief en in realtime aan, zodat u altijd centraal in beeld 
bent en niet constant op één plek hoeft te blijven staan. 

Lichtjaren vooruit. 

Met PanaCast 20 is bijna elke belichting goed. Intelligente 
belichtingsoptimalisatie analyseert uw omgeving en past het beeld 
automatisch in realtime aan om de videokwaliteit te verbeteren, ook 
in ruimten waar het licht niet goed verdeeld is.

Twee streams zijn beter dan één. 

Onze unieke Picture-in-Picture-modus maakt gebruik van krachtige 
Edge AI-verwerking om twee realtime videostreams te combineren 
tot één en de tweede stream in een geïntegreerd venster binnen het 
totaalbeeld weer te geven. Picture-in-Picture-modus werkt met elk 
UC-platform, zelfs als dat geen ondersteuning biedt voor dual-stream 
apparaten, zodat u uw presentaties nog indrukwekkender kunt maken.

Vol vertrouwen samenwerken. 

Bezorgd over de beveiliging als u op afstand werkt? Met PanaCast 
20 is dat nergens voor nodig. Deze intelligente, persoonlijke camera 
is gebouwd op gegevensbeveiliging. Een krachtige on-board Edge AI-
processor stuurt alle intelligente functies van de PanaCast 20 aan, wat 
betekent dat alles op het apparaat zelf gebeurt. Dit verkleint het risico 
op gegevensinbreuk, zodat u met een gerust hart verder kunt werken.

Deel het goede. De rest blijft buiten beeld. 

We kunnen niet allemaal de hele tijd beeldschoon zijn. Gelukkig 
beschikt de PanaCast 20 over een geïntegreerde privacy-afscherming, 
zodat u de volledige controle houdt. Schuif het intuïtieve klepje over 
de cameralens wanneer u privacy wilt en schuif het terug wanneer u 
de video wilt starten.

Naadloze UC-connectiviteit. 

PanaCast 20 werkt met alle toonaangevende UC-platformen, zodat 
u gemakkelijk binnen enkele seconden verbinding hebt, op welk 
platform of systeem dan ook.

Ontworpen voor de toekomst. 

PanaCast 20 krijgt in de loop van de levensduur van het product 
geregeld software-updates om de ervaring te verbeteren, de functies 
bij te werken en te waarborgen dat u het meeste uit uw investering 
kunt halen.

Gebruik samen met de audio-oplossingen van 
Jabra. 

PanaCast 20 werkt vlekkeloos samen met de professionele audio-
oplossingen van Jabra. Kies uit onze toonaangevende collectie 
headsets en speakerphones, waaronder Jabra Evolve2 65 en  
Speak 750.
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KENMERKEN VOORDELEN

Video

Door AI aangestuurde 4K Ultra-HD video Perfecte beeldkwaliteit

Veilige Edge AI-verwerking Beveiligingsrisico's verminderen

Intelligente belichtingsoptimalisatie U ziet er ook in minder perfect licht geweldig uit

Intelligent Zoom Brengt u perfect in beeld

Picture-in-Picture Deel uzelf en uw inhoud

Geïntegreerde privacy-afscherming voor de lens Houd het privé wanneer u dat wilt

Gebruiksgemak

Plug-en-play USB-connectiviteit Eenvoudig, direct samenwerken

Klem vast op elk laptopscherm of monitor, of bevestig  
aan een statief Te gebruiken waar u ook werkt

Uiterst draagbaar met geïntegreerde inklapbare  
bevestigingsklem Gemaakt voor draagbaarheid met beschermende draagtas

Compatibiliteit Werkt naadloos met alle grote UC-platforms Houd uw aandacht bij uw vergadering, niet bij uw apparatuur

VERBINDING MAKEN - EENVOUDIGE SETUP. DIRECT VERGADEREN.

PanaCast 20 is plug-and-play. Steek de kabel in de computer, bevestig 
de camera met het klemmetje aan de bovenkant van het laptopscherm 
of de monitor en u bent klaar – waar u ook werkt.

GEBRUIK SAMEN MET AUDIO-OPLOSSINGEN VAN JABRA.

Als u van verbluffende audio houdt, kiest u uit het uitgebreide 
assortiment Jabra headphones en speakerphones.

Jabra Speak 750 en PanaCast 20 
Perfect voor uw thuiskantoor Jabra Evolve2 65 en PanaCast 20 

Ideaal voor flexibel samenwerken

Plug-and-play 
U kunt verbinding maken door  
de kabel op de computer aan  
te sluiten

Simpel 
Bevestig de camera met 
het klemmetje

Privacy-afscherming
Volledige controle


