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Presentera dig, 
ditt team eller 
din bakgrund.

Den kunskap om teknik och programvara som behövs för att 
skapa en optimerad videokonferenskonfiguration kan vara 
överväldigande. Yrkespersoner behöver en lösning som förenklar 
deras upplevelse. Kensingtons W2050 Pro 1080p autofokus-
webbkamera ger ett brett synfält på 93° för att passa teammöten, 
föreläsningar och produktpresentationer, vilket utgör ett 
professionellt inslag i dagens videokonferensapplikationer. W2050 
levererar högkvalitativ video (1080p vid 30 fps) tillsammans med 
dynamisk 2x zoom, två rundstrålande stereomikrofoner, flexibel 
kameraplacering och förbättrad avbildning vid låga ljusnivåer för 
att lyfta din videokonferensupplevelse.

Egenskaper inkluderar:

• Optimerad för Microsoft Teams, Zoom med flera

• Brett synfält på 93° som rymmer flera deltagare

• Anpassa videoinställningar med Kensington Konnect™

• Elektonisk panorering, lutning och 2x zoom för fokusändringar

• Manuell 37° vertikal och 360° horisontal justering

• Stor sensorstorlek för avbildning vid låga ljusnivåer

• Rundstrålande mikrofon med brusreducering

• Noggrant testad och godkänd för avtorkningsskydd
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Bred videobild med sekretess

Det diagonala synfältet på 93° är 
perfekt för teammöten, föreläsningar 
och produktpresentationer. Det 
integrerade objektivöverdraget gör 
att du kan styra när du syns.

Professionell videoteknik

Levererar högkvalitativ video i 
1080p (1920 x 1080 vid 30 fps) 
med autofokus och en stor sensor 
för förbättrade prestanda vid låga 
ljusnivåer.

Enkel och kraftfull programvara

Anpassa dina videoinställningar 
med en knapptryckning. Använd 
Kensington Konnect™ för att 
optimera ditt fokus, din belysning 
och din upplevelse i alla miljöer.

Mångsidig placering

Justera webbkameran manuellt upp 
till 37° vertikalt och 360° horisontellt 
för garanterat bästa kameravinklar. 
Ta kontrollen med elektronisk 
panorering, lutning och 2x zoom 
(ePTZ) för att presentera dig, dina 
produkter eller ditt team.

Kompatibel med Kensingtons 
ekosystem

Skapa en skräddarsydd konfiguration 
baserad på din omgivning 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.



Tekniska  
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Systemkrav

Operativsystem som stöds  Windows® 10 eller senare, macOS® 10.15 eller senare,  
Chrome OS™

Plug-and-play Ja

Programvara  Kensington Konnect: Ladda ned från Kensingtons  
webbplats (www.kensington.com/konnect)

USB-anslutningar

Kabel 1,5 m (5’) USB-A-kabel med USB-A till USB-C-adapter

Mikrofon

Typ Rundstrålande stereomikrofon

Kamera

Megapixlar 2

CMOS-sensorstorlek 1/2,7”

FOV 93° diagonalt

Fokus Autofokus

Sekretesskydd Ja

Montering 1/4” gängfäste, monteringsklämma

LED-indikator

RGB Blå LED anger att webbkameran är på

Materialspecifikationer

Huvudram ABS

Främre skydd ABS

Bakre skydd ABS

Kameraskydd ABS + nickelplätering

Kameralins Glas

LED-belysningsguide PC

Kabel TPE

Klämstativbas ABS

Klämgummi TPU

Klämlyftbas ABS

Klämlyftgummi övre Silikongummi

Klämlyftgummi nedre Silikongummi

1/4” insatsmutter Kopparlegering

Gångjärnsskruv SUS304

Avtorkning

Uppfyller testet MIL-STD-810H Metod 504.3 Förorening av vätska för motståndskraft mot 
nedbrytning vid exponering för rengöring och desinficering av lösningsmedel som alkohol och 
blekmedel i minst 24 timmar.
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Produktens mått

Enhetens mått Bredd: 89 mm (3,50”) 
Längd: 48 mm (1,88”) 
Höjd: 53,7 mm (2,11”)

Enhetens vikt 125 g (0,27 lbs)

Höljets färg och material Svart/ABS

Skrivbordsutrymme 47,8 cm2

Förpackningens mått

Typ av förpackning  Kartong för detaljhandel

Förpackningens mått (enhet)  Bredd: 153,5 mm (6,04”) 
Längd: 162,1 mm (6,38”) 
Höjd: 76,5 mm (3,01”)

Förpackningens vikt (enhet) 0,3 kg (0,66 lbs)

Förpackningens innehåll  webbkamera, USB A-till-C-adapter, 
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 % arbetstemperatur vid 25 °C

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

Garanti   2 års global garanti
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