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Optimale 
videosamenwerking

24073

Wie zaken wil doen met bedrijven over de hele wereld, kan 
niet zonder de juiste apparatuur voor videoconferenties. 
Daarom is er nu de Trust IRIS 4K-camera voor 
videoconferenties, een alles-in-een-oplossing waarmee u 
moeiteloos aan de slag kunt met videoconferenties. Onze 
ClearView-technologie zorgt ervoor dat de Trust IRIS de 
presentator scherp in beeld houdt met een indrukwekkende 
4K UHD-resolutie. Dankzij de groothoeklens van 120° past 
iedereen in beeld, terwijl het brede dynamische bereik 
in alle omstandigheden de best mogelijke beeldkwaliteit 
biedt. Bovendien maakt onze ClearSound-technologie 
optimaal gebruik van het ingebouwde microfoonarray, 
zodat elke stem in de ruimte duidelijk wordt opgevangen. 
De Trust IRIS kan makkelijk worden ingesteld en is zeer 
gebruiksvriendelijk. Wat de boodschap van de vergadering 
ook is, met de IRIS komt hij luid en duidelijk over.

• Alles-in-een-oplossing waarmee u binnen 
enkele minuten moeiteloos aan de slag kunt 
met videoconferenties

• Met de plug & play-installatie tovert u elke 
kleine tot middelgrote vergaderruimte om 
tot een volwaardige videoconferentieruimte

• Haarscherpe beelden in 4K Ultra High 
Definition voor professionele, hoogwaardige 
vergaderingen

• Gegarandeerd de beste beeldkwaliteit 
dankzij ClearView-technologie, waarbij 
iedereen in beeld blijft

• ClearSound-technologie zorgt dat elke 
deelnemer duidelijk hoorbaar is, zonder echo 
of storende geluiden

• Compatibel met alle beschikbare apps voor 
videoconferenties zoals Zoom, MS Teams, 
Google Meet, enz.



Artikelnummer

Afmetingen van apparaat

Gewicht
Afmetingen van afstandsbediening

Gewicht van afstandsbediening
Voedingsvereisten

24073
141 x 601 x 115 mm

2.2 kg
135 x 50 x 22 mm
55 g

12V CC/2A a 100-240V CA, 50/60Hz

Informatie over sensor

Resolutie van sensor

Gezichtsveld van camera
Pan-/kantelmechanisme van lens

Ruisonderdrukking video
Lichtcompensatie

1/2,5 inch, CMOS, 8,51M pixels
3840 x 2160 (4K, UHD)

Diagonaal: 120°, horizontaal: 113°, verticaal: 83°
Pannen tot ±15°, kantelen tot ±10°
Ja

WDR og SDR

Automatisch volgen Handmatige modus, luidsprekersmodus en deelnemersmodus

Zoomlimiet
Opslaan van voorinstellingen

5x digital zoom

2 modi voor aangepaste voorinstellingen

Audio met spraakoptimalisatie

Microfoonalgoritme met 
ruimteoptimalisatie

Microfoonarray
Opvangbereik microfoon

Frequentiebereik microfoon
Gevoeligheid microfoon

SNR microfoon
Datafrequentie microfoon
Frequentiebereik luidspreker

SNR luidspreker
Uitgangsvolume luidspreker
Interfaceverbinding

Gevoeligheid luidspreker

Ja

Ja

4 microfoons

Geoptimaliseerd voor 5 meter
100 - 10.000 Hz

-38 dB
65 dB

32 Khz
100 - 16.000 Hz

82 ±3 dB @ 1,0M

69 dB
Max. 96 dB piek bij 0,5M
1 x USB-C-poort (USB 3.2 gen 1)
1 x USB-poort (USB 2.0) voor optionele externe microfoon
Voedingsconnector
Kensington-beveiligingsslot
Bluetooth 5.0

SPECIFICATIES

ClearView-technologie

ClearSound-technologie

INHOUD VAN VERPAKKING
• 4K Ultra HD-camera voor videoconferenties
• USB-C-kabel (3 meter)
• Voedingsadapter (EU + VK)
• Afstandsbediening (inclusief batterijen)
• Muurbeugel met bevestigingsmiddelen
• Opvouwbare snelstartgids; gemakkelijk binnen 

handbereik te bewaren op uw bureau
• Gebruikershandleiding

SYSTEEMVEREISTEN
• Windows 7/8/10
• Mac OS X (10.15 of nieuwer)
• USB-poort (USB 3.2 gen 1 nodig voor 4K)
• Aansluiting voor netstroom


