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Presentera dig, 
ditt team eller 
din bakgrund.

Kensingtons W1050 1080p USB-A-webbkamera med vidvinkel och fast 

fokus är en professionell men ändå kostnadseffektiv webbkamera som 

levererar högkvalitativ video (1080p vid 30 fps), rundstrålande mikrofoner 

tillsammans med unika funktioner för sekretess, kameraplacering och bättre 

skärpa vid låga ljusnivåer. W1050 är optimerad för att hjälpa dig att synas 

och höras som bäst i dagens populäraste videokonferensapplikationer och 

är en del av Kensingtons ekosystem för professionella videokonferenser – 

en kraftfullt sammanhållen upplevelse med programvara och tillbehör som 

hjälper dig att ägna mer tid åt samarbete. Oavsett om du arbetar hemifrån 

eller på kontoret, behöver få in fler personer i bild eller undervisar eller 

studerar så presenterar W1050 dig helt enkelt bara bättre – på Microsoft 

Teams, Google Meet, Zoom med mera.

Egenskaper inkluderar:

• Fast fokus garanterar att du, ditt team eller din miljö alltid är i fokus

• Optimerad för Microsoft Teams, Zoom med flera

• Brett 95° synfält är perfekt för kontor eller små mötesrum

• Kraftfull och enkel Kensington Konnect™-programvara

• Elektonisk panorering, lutning och 2x zoom förenklar fokusändringar

• Justera manuellt upp till 37° vertikalt och 360° horisontellt för idealiska 
vinklar

• Stor sensorstorlek för bättre skärpa vid låga ljusnivåer

• Rundstrålande mikrofoner med brusreduceringsteknik

• Noggrant testad och godkänd för avtorkningsskydd
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Optimerad videoteknik

Levererar livfull video i 1080p (1920 x 

1080 vid 30 fps) med förbättrat stöd för 

miljöer med svagt ljus.

Fast fokus med mångsidig placering

Fast fokus garanterar att motivet 

alltid är i fokus, till och med i miljöer 

med svagt ljus eller hög kontrast. Upp 

till 37° vertikal och 360° horisontell 

manuell justering för garanterat bästa 

kameravinklar.

Bred videobild med sekretessöverdrag

Det 95° diagonala synfältet är perfekt 

för små teammöten, att ge föreläsningar 

eller att presentera produkter. Det 

integrerade objektivöverdraget gör att du 

kan styra när du syns.

Enkel och kraftfull programvara

Med Kensington Konnect™ kan du 

anpassa dina videoinställningar 

med en knapptryckning och skapa 

användningsprofiler. Elektronisk 

panorering, lutning och 2x zoom (ePTZ) 

förenklar fokusändringar mellan dig, ditt 

team eller din bakgrund.

Kompatibel med Kensingtons ekosystem

Skapa en skräddarsydd konfiguration 

baserad på din omgivning och 

budget genom att kombinera med 

ett skrivbordsstativ (K87651WW) och 

ringbelysning (K87653WW) – andra 

tillbehör finns tillgängliga.

Rundstrålande stereomikrofoner

Två mikrofoner med 

brusreduceringsteknik ser till att du låter 

bra under varje möte och presentation.
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Systemkrav

Operativsystem som stöds Windows 7 eller senare, macOS 10.15 eller senare

Plug-and-play Ja

Programvara  Kensington Konnect - ladda ned från  
www.kensington.com/konnect

USB-anslutningar

Typ av USB-kontakt USB-A

Mikrofon

Typ Rundstrålande stereomikrofon (dubbel)

Kamera

Megapixlar 2

CMOS-sensorstorlek 1/2.9”

FOV 95° diagonalt

Fokus Fast fokus

Sekretesskydd Ja

Montering 1/4” gängfäste, monteringsklämma

LED-indikator

RGB Endast blå LED anger att webbkameran är på

Materialspecifikationer

Huvudram ABS

Främre skydd ABS

Bakre skydd ABS

Kameraskydd ABS

Kameralins 2P2G

LED-belysningsguide PC

Kabel TPE

Klämstativbas ABS

Klämgummi TPU

Klämlyftbas ABS

Klämlyftgummi övre Silikongummi

Klämlyftgummi nedre Silikongummi

1/4” insatsmutter Kopparlegering

Gångjärnsskruv Stål

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för 

Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör 

ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är 

varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med 

ensamrätt. CBT38331SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 
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Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: 89 mm (3.50 tum) 
Längd: 4 8mm (1.88 tum) 
Höjd: 54 mm (2.11 tum)

Enhetens vikt 125 g (0,27 lbs)

Höljets färg och material Svart/ABS

Skrivbordsutrymme 47,8 cm² (7.41 sq.in.)

Förpackningens mått

Typ av förpackning Brun låda

Förpackningens mått (enhet)  Bredd: 155 mm (6.10 tum) 
Längd: 70 mm (2.76 tum) 
Höjd: 70 mm (2.76 tum)

Förpackningens vikt (enhet) 0,3 kg (0.66 lbs)

Förpackningens innehåll  Webbkamera, instruktionsguide, 
överensstämmelseblad,  
garanti, välkomstblad, RoHS-blad för Kina 

Ytterförpackning 8 st

Effekt och miljöförhållanden

Ström i standby 5 V/0,04 A = 0,2 W

Klassificering av nätadapter 5 V/200 mA = 1 W

Arbetstemperatur 0 till 40 °C (32 till 104 °F)

Förvaringstemperatur -15 till 65 °C (5 till 149 °F)

Relativ luftfuktighet 55 % vid en arbetstemperatur på 25 °C (77 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1,  
EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC

Garanti   2 års begränsad
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