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Vis dig selv, dit 
team eller din 
baggrund.

Kensingtons W1050 1080p vidvinkel-USB-A-webcam med fast fokus er et 
professionelt og dog omkostningseffektivt webcam, der leverer video i høj 
kvalitet (1080p ved 30 fps (rammer pr. sekund)), retningsuafhængige mikrofoner 
samtidigt med unikke funktioner for forbedret beskyttelse af personlige data, 
kameraplacering og forbedret billedbehandling ved lav belysning. W1050 
er optimeret, så du kan tage dig bedst muligt ud og lyde bedst i nutidens 
mest populære videokonferenceapplikationer og er en del af Kensingtons 
professionelle videokonference-ecosystem – en stærkt sammenhængende 
software- og tilbehørsoplevelse, der sætter dig i stand til at bruge mere tid på 
samarbejde. Uanset, om du arbejder hjemmefra eller på kontoret, har brug for 
at passe flere personer ind i billedet, eller skal undervise eller lære, præsenterer 
W1050 dig ganske enkelt bare bedre – på Microsoft Teams, Google Meet og 
Zoom m.fl.

Funktionerne omfatter:

• Fast fokus sikrer, at du, dit team eller dine omgivelser altid er i fokus

• Optimeret til Microsoft Teams og Zoom m.fl.

• Det brede 95°-synsfelt er perfekt til kontorer eller små mødelokaler

• Stærk og enkel Kensington Konnect™ software

• Elektronisk panorering, vipning og 2 x zoom forenkler ændringer i 
fokuspunkt

• Kan manuelt justeres op til 37° lodret og 360° vandret for at sikre ideelle 
vinkler

• Stor sensorstørrelse sikrer forbedret billedbehandling ved lav belysning

• Retningsuafhængige mikrofoner med støjreducerende teknologi

• Grundigt testet og godkendt til aftørringsbeskyttelse
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Optimeret videoteknologi

Giver farverig video ved 1080p (1920 x 1080 
ved 30 fps (rammer pr. sekund)) – med 
forbedret understøttelse i omgivelser med 
lav belysning.

Fast fokus med alsidige 
placeringsmuligheder

Glaslinsen for fast fokus sikrer, at du altid er 
i fokus – selv i omgivelser med lav belysning 
eller høj kontrast. Op til 37° lodret og 360° 
vandret manuel justering for at sikre de 
bedste kameravinkler.

Bred videoramme med Privacy-cover

Det diagonale 95°-synsfelt er perfekt til 
små teammøder, undervisningssessioner 
eller præsentation af produkter. Det 
integrerede linsedæksel giver dig mulighed 
for at kontrollere, hvornår du ses.

Enkel og stærk software

Kensington Konnect™ giver dig mulighed 
for at tilpasse dine videoindstillinger 
med blot et klik på en knap og oprette 
brugerdefinerede profiler til forskellige 
anvendelsessituationer. Elektronisk 
panorering, vipning og 2 x zoom (ePTZ) 
forenkler ændring af fokuspunkt mellem 
dig, dit team eller din baggrund.

Kompatibelt med Kensington Ecosystem

Opret en skræddersyet opsætning med 
udgangspunkt i dit miljø og budget ved at 
kombinere med et bordstativ (K87651WW) 
og ringlys (K87653WW) – andet tilbehør er 
også tilgængeligt.

Retningsuafhængige stereomikrofoner

To mikrofoner med støjreducerende 
teknologi sikrer, at du lyder som en 
professionel ved hvert møde og hver 
præsentation.
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Systemkrav

Understøttede operativsystemer Windows 7 eller nyere, macOS 10.15 eller nyere

Plug-and-play Ja

Software  Kensington Konnect - download fra  
www.kensington.com/konnect

USB-forbindelser

Type USB-stik USB-A

Mikrofon

Type Retningsuafhængig stereomikrofon (Dual)

Kamera

Megapixels 2

CMOS-sensorstørrelse 1/2,9”

FOV 95° diagonal

Fokus Fast fokus

Privacy-cover Ja

Montering 1/4”-gevindmontering, monteringsklemme

LED-indikator

RGB Kun blåt LED-lys indikerer, at webcam er tændt

Materialespecifikationer

Hovedramme ABS

Forsidecover ABS

Bagsidecover ABS

Kameracover ABS

Kameralinse 2P2G

LED-lysguide PC

Kabel TPE

Klemme til stativbase ABS

Klemmegummi TPU

Klemme til løftebase ABS

Klemme til løftegummi, øvre Siliciumgummi

Klemme til løftegummi, bund Siliciumgummi

1/4”-gevindindsats Kobberlegering

Beslagskrue Stål

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  

© 2022 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT38331DK

ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER, KAN DU KONTAKTE: contact@kensington.com 
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Produktmål

Enhedsmål  Bredde: 89 mm (3,50”) 
Længde: 48 mm (1,88”) 
Højde: 54 mm (2,11”)

Enhedsvægt 125 g (0,27 lbs)

Enhedens farve og materiale Sort/ABS

Flademål for skrivebord 47,8 cm² (7,41 sq.in.)

Emballagemål

Emballagetype Brun kasse

Emballagemål (enhed)  Bredde: 155 mm (6,10”) 
Længde: 70 mm (2,76”) 
Højde: 70 mm (2,76”)

Emballagevægt (enhed) 0,3 kg (0,66 lbs)

Pakkens indhold  Webcam, brugervejledning, overholdelsesark,  
garantikort, velkomstindlæg, China RoHS-ark 

Udvendig kasse 8 stk.

Strøm og miljø

Strøm ved Standby 5 V/0,04 A = 0,2 W

Klassificering af strømadapter 5 V/200 mA = 1 W

Driftstemperatur 0 til 40 °C (32 til 104 °F)

Opbevaringstemperatur -15 til 65 °C (5 til 149 °F)

Relativ luftfugtighed 55 % driftstemperatur ved 25 °C (77 °F)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Certificeringer og overholdelse af  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1,  
juridiske krav EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC

Garanti   2 års begrænset
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