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Vis deg frem, 
teamet ditt eller 
bakgrunnen.

Kensingtons W1050 1080p USB-A vidvinkel webkamera med fast fokus 
er et profesjonelt og allikevel kostnadseffektivt webkamera som leverer 
høykvalitetsvideo (1080p @ 30 fps), retningsuavhengige mikrofoner, i 
kombinasjon med funksjoner for personvern, fleksibel kameraplassering 
og forbedret bildegjengivelse ved lite lys. W1050 er optimalisert for 
å hjelpe deg med å se og høres best mulig ut i dagens mest populære 
videokonferanseprogrammer og er en del av Kensingtons økosystem for 
profesjonell videokonferanse – en sømløs opplevelse med programvare 
og tilbehør som lar deg tilbringe mer tid på samarbeid. Enten du jobber 
hjemmefra eller fra kontoret, om du har behov for å få plass til flere 
personer i rammen, underviser eller studerer, presenterer W1050 deg 
bedre – i Microsoft Teams, Google Meet, Zoom etc.

Egenskaper:

• Fast fokus sørger for at du, teamet ditt eller omgivelsene alltid er i 
fokus

• Optimalisert for Microsoft Teams, Zoom etc.

• Bredt visningsfelt på 95° er perfekt for kontorer eller små møterom

• Kraftig og enkel Kensington Konnect™-programvare

• Elektronisk panorering, vipp og 2x zoom forenkler endringer i 
fokuspunktet

• Justeres manuelt opptil 37° vertikalt og 360° horisontalt for perfekte 
vinkler

• Stor sensor for forbedret bildegjengivelse ved lite lys

• Retningsuavhengige mikrofoner med støyreduksjon

• Omhyggelig testet og godkjent for beskyttelse ved rengjøring
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Optimalisert videoteknologi:

Kvalitetsvideo i 1080p (1920x1080 

@ 30 fps) med forbedret støtte ved 

lite lys.

Fast fokus med allsidig plassering

Den faste glasslinsen sikrer at du alltid 

er i fokus – selv ved lite lys eller i miljøer 

med høy kontrast. Manuelle justeringer 

på opptil 37° vertikalt og 360° horisontalt 

sikrer de beste kameravinklene.

Bred videoramme med 

personvernsdeksel

Det diagonale visningsfeltet på 95° er 

perfekt for små teammøter, undervisning 

eller produktpresentasjoner. Det 

integrerte linsedekslet lar deg kontrollere 

når du blir sett.

Enkel men avansert programvare

Kensington Konnect™ gir deg alltid 

mulighet til å tilpasse videoinnstillingene 

med et knappeklikk og opprette 

egendefinerte brukerprofiler. Elektronisk 

panorering, vipp og 2x zoom (ePTZ) 

forenkler endringer av fokuspunktet 

mellom deg, teamet ditt eller 

bakgrunnen.

Kompatibel med Kensington-

økosystemet

Opprett et skreddersydd oppsett basert 

på ditt miljø og budsjett ved å kombinere 

med et skrivebordstativ (K87651WW) 

eller ringlys (K87653WW) – annet 

tilbehør er også tilgjengelig.

Retningsuavhengige stereomikrofoner

To mikrofoner med 

støyreduksjonsteknologi sørger for at du 

høres profesjonell ut i hvert møte og hver 

presentasjon.
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Systemkrav

Operativsystemer som støttes: Windows 7 eller senere, macOS 10.15 eller senere

Plug & Play: Ja

Programvare:  Kensington Konnect – last ned fra  
www.kensington.com/konnect

USB-tilkoblinger

USB-kontakt: USB-A

Mikrofon

Type Retningsuavhengig stereomikrofon (dobbel)

Kamera

Megapiksler 2

CMOS-sensorstørrelse 1/2,9”

FOV (Field Of View) 95° diagonalt

Fokus Fast fokus

Personverndeksel Ja

Montering 1/4”-gjengemontering, monteringsklips

LED-indikator

RGB Blå LED indikerer bare når webkamera er på

Materialspesifikasjoner

Hovedramme ABS

Frontdeksel ABS

Bakside ABS

Kameradeksel ABS

Kameralinse 2P2G

Veiledning for LED-lys PC

Kabel: TPE

Fot for klipsstativ ABS

Klipsgummi TPU

Fot for klipshever ABS

Øvre gummi på klipshever Silikongummi

Nedre gummi på klipshever Silikongummi

1/4”-innleggsmutter Kopperlegering

Hengselskrue Stål

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder. Kensington, ACCO-navnet og 
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andre registrerte og  ikke-registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoen er varemerker 
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Dimensjoner

Enhet  Bredde: 89 mm 
Lengde: 48 mm 
38331Høyde: 54 mm

Vekt: 125 g

Farge og -materiale Svart / ABS

Skrivebordsavtrykk 47,8 cm²

Emballasjemål

Emballasjetype: Brun boks

Mål (enhet)  Bredde: 155 mm 
38331Lengde: 70 mm 
38331Høyde: 70 mm

Vekt inkl. boks (enhet) 0,3 kg

Innhold:  Webkamera, brukerveiledning, samsvarsark,  
38331Garanti, Velkomstvedlegg, Kina RoHS-ark 

Ytterkartong: 8 stk.

Strøm og miljø

Strøm i standby modus 5V/0,04A = 0,2W

Strømadapter-klassifisering 5V/200mA 1W

Driftstemperatur: 0 til 40 °C

Oppbevaringstemperatur: -15 til 65 °C

Relativ fuktighet: 55 % driftstemperatur @ 25 °C

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland: Kina

Sertifiseringer og samsvar:  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1,  
EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC

Garanti:   2 år begrenset
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