
Jabra PanaCast 
Navrženo jako první inteligentní řešení na světě pro 
180stupňové panoramatické video ve 4K a s plug-and-play*

Univerzální kompatibilita
Kompatibilní se všemi předními audio a videokonferenčními 
řešeními. Certifikováno pro použití s Microsoft Teams 
a pracuje se Zoom, Cisco Webex a mnoha dalšími.

Inteligentní technologie videa
Intuitivní technologie kamer detekuje jednotlivé účastníky 
videokonference a optimalizuje šířku záběru tak, aby byli 
všichni vidět. Kvalita videa je automaticky a stále 
optimalizována, a to i v případech, kdy se mění světelné 
podmínky, pro zajištění nejlepšího zážitku z konference.

Jednání, která vás vtáhnou
Panoramatické video ve 4K (Panoramic-4K) používá 
trojici 13megapixelových kamer a patentovanou 
technologii spojení videa v reálném čase. 180stupňové 
pokrytí poskytuje přirozenější pohled na konferenční 
místnost, který vás vtáhne; skvělý partner pro vynikající 
zvuk Jabra Speak.

*See jabra.com/commercial-claims

jabra.com/PanaCast
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Okamžitá spolupráce
Technologie Plug-and-play umožňuje rychlou a snadnou 
spolupráci a přináší bezproblémové video a zvuk do vaší 
konferenční místnosti.



DatasheetJabra PanaCast

© 2019 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena.
® Jabra je registrovanou ochrannou známkou GN Audio A/S.

Vlastnost Přínos

Video Šířka záběru 180° Přirozený pohled bez zkreslení

Kvalita Panoramic-4K Každý vypadá ostře

Software Inteligentní zoom Automaticky upravuje šířku záběru tak, aby byli všichni vidět

Živé HDR Optimalizuje kvalitu i při změnách světelných podmínek

Tabule** Zachycuje v reálném čase vše, co napíšete na tabuli, a zlepšuje čitelnost

Snadnost
použití Připojení plug-and-play Okamžitá spolupráce

180° převrácení obrazu Umožňuje převrátit obraz, pokud je zařízení instalováno vzhůru nohama

Kompatibilita Certifikováno pro použití s Microsoft Teams a pracuje se Zoom, Cisco Webex a mnoha dalšími. Pro informace o kompatibilitě 
navštivte jabra.com

* *Držák na stěnu – volitelné příslušenství.   ** Dostupné v budoucích verzích softwaru. Bude vyžadovat aktualizaci firmwaru.
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Okamžitá spolupráce
Jabra PanaCast je kompatibilní se všemi předními 
audio a videokonferenčními řešeními a je navržena 
tak, aby díky technologii plug-and-play pracovala 
okamžitě po vybalení a mohli jste se hned spojit 
s ostatními.

Jak připojit

Umístění kamery

Umístěte kameru přímo pod televizní monitor s využitím držáku na stěnu Jabra PanaCast*. Pro nejpřirozenější pohled 
na konferenční místnost by měla být kamera umístěna tak, aby svou výškou odpovídala poloze očí sedících osob.

Jak nastavit


