
Technické specikace

Streamovací webkamera HP 965 4K

Skvělá webkamera, která pracuje za vás
Když zapnete streamovací webkameru HP 965 4K s podporou umělé inteligence  a křišťálově čistý konferenční režim
HDR, budete mít pocit, že jste v místnosti se všemi. Tato webkamera s funkcí HP Presence  se automaticky přizpůsobí
okolnímu prostředí a pohybům, takže se můžete soustředit na to, co je důležité.

Umělá inteligence ovládá
webkameru. A vy se můžete
starat o hovor.
Tato webkamera s funkcí HP
Presence  nabízí vynikající
konferenční využití v rozlišení až
4K . Díky špičkovému snímači a
funkcím s podporou umělé
inteligence, jako je nastavení
osvětlení a automatické sledování,
dosahuje vyšší kvality obrazu.
Redukce šumu a dva mikrofony
navíc zajistí, že vás bude slyšet a
okolní hluk neuslyší nikdo.

Autentický obraz za všech
okolností
S touto profesionální webkamerou
budete vypadat věrně kdykoli a
kdekoli. Korekce barev a HDR se
automaticky přizpůsobí tak, abyste
vypadali skvěle ve dne i v noci.
Špičkový obrazový snímač a velký
18mm objektiv F2.0 zachytí vše a
zajistí vynikající obraz i za
zhoršených světelných podmínek.

Buďte v obraze
Díky integrované umělé inteligenci
se můžete soustředit na prezentaci
a zapomenout na webkameru. Před
hovorem můžete změnit pozadí,
abyste se soustředili na sebe a
nenechali se rušit tím, co je za vámi.
Během hovoru vám inteligentní
automatické sledování umožní
přizpůsobit oblast zaostření,
zatímco veškeré dokumenty
zůstanou bez zkreslení díky korekci
lichoběžníkového zkreslení.

Zvolte si polohu
Přizpůsobte si obraz přesně podle
svých představ. Kameru můžete
připevnit téměř kamkoli pomocí
stojanu nebo stativu  a díky
možnosti natočení o 360° a
sklopení o 90° dosáhnete vždy
ideálního úhlu. Upravte si zorné
pole tak, abyste zachytili vizuální
pomůcky, nebo kameru přibližte a
dosáhněte kvalitního zaostření .

1
2

2

3

1

4

1



Technické specikace

Streamovací webkamera HP 965 4K

Automatické ostření
Tato webkamera dokáže automaticky upravovat zaostření na vás a vy se tak můžete soustředit na hovor. Spolehněte se, že obraz je během hovorů
křišťálově čistý.

Sdílení pod kontrolou
Po skončení streamování nebo konferencí stačí připevnit magnetický kryt pro zajištění naprostého soukromí.

Digitální přiblížení
Potřebujete se podívat blíž? Pomocí digitálního přiblížení můžete zvětšovat nebo zmenšovat záběr a zobrazit tak přesně to, co chcete. Vše je k
dispozici v softwaru HP Accessory Center .

Bezproblémové konference
Díky certikaci pro Zoom a kompatibilitě s dalšími oblíbenými konferenčními aplikacemi se můžete spolehnout, že náš hardware podporuje Zoom a
většinu dalších konferenčních platforem a pokaždé vám poskytne úžasný konferenční zážitek.

Používání šetrných obalů
Společnost HP se zavázala snížit množství plastů na skládkách použitím 100% recyklovatelných obalů , které splňují požadavky na recyklaci a
nedostanou se tak na skládku .
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Produktové číslo 695J5AA

Číslo UPC 196548637850

Rozlišení kamery 2160p, 4K UHD (3 840 x 2 160), 30 snímků/s; 1080p, FHD (1 920 x 1 080), 30 snímků/s; 1080p, FHD (1 920 x 1 080), 60 snímků/s; 720p, HD (1 280 x 720), 30 snímků/s; 720p, HD (1 280 x 720), 60 snímků/s

Počet megapixelů kamery 8 MP

Typ ostření Automatické ostření

Úhlopříčné zorné pole (dFoV) 100°/90°/78°

Možnost přiblížení 5x

Typ mikrofonu Dva mikrofony s potlačením hluku

Možnosti ochrany soukromí objektivu Připevnitelný

Otočení 360°

Naklonění 15°

Aplikace kompatibilní se standardem UVC Microsoft Teams; Zoom; BlueJeans; Cisco Webex; Google Meet; GoToMeeting; Vidyo; OBS; Xspilt; Twitch; YouTube; Fuze

Certikovaný software pro spolupráci Zoom

Typ připojení Kabelové připojení USB Type-A

Délka kabelu 1,5 m

Typ mikrofonu Dva mikrofony s potlačením hluku

Speciální funkce Podpora HDR; Podpora stativu; Technologie snímače Sony STARVIS™ CMOS

Primární barva produktu Černá

Software pro správu Software HP Accessory Center

Kompatibilní operační systémy Windows 10; Windows 11; mac OS 10.10 nebo novější; Chrome OS™

Minimální systémové požadavky USB 3.0 Type-A

Obsah balení Webkamera; Úvodní příručka; Záruční list; Kabel USB Type-A; Kryt pro ochranu soukromí

Země původu Vyrobeno v Číně

Rozměry (D x Š x V) 4,14 x 4,34 x 8,67 cm

Hmotnost 0,225 kg

Rozměry balení (D x Š x V) 13,9 x 11 x 7,3 cm

Hmotnost balení 0,412 kg

Specikace dopadu na udržitelnost Vnější krabice a výplně z vlnité lepenky obsahují 100 % recyklovatelných materiálů z udržitelných zdrojů; 85% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů 1,2
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Poznámky pod čarou se zprávami

 Vyžaduje stažení aplikace HP Accessory Center, která je k dispozici v obchodě Microsoft Store. Hostitelský počítač vyžaduje Windows 10 nebo vyšší.
 Vybrané produkty HP disponují řešením HP Presence. Funkce se liší podle platformy. Chcete-li používat software s podporou umělé inteligence, nainstalujte si HP Accessory Center. Hostitelský počítač vyžaduje Windows 10 nebo vyšší.
 Konferenční aplikace s rozlišením 3 840 x 2 160 a minimální rychlostí sítě 25 Mb/s.
 Kompatibilní se standardními stativy a držáky s 1/4″ závitem. Stativ není součástí dodávky.
 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů. Výplně z vláken obsahují 100 % recyklovaných dřevěných vláken a organického materiálu. Všechny

plastové výplně obsahují více než 90 % recyklovaného plastu. Nevztahuje se na plastové obaly a plastové pěnové fólie.
 Recyklační zařízení nejsou k dispozici ve všech oblastech.

 

Poznámky pod čarou s technickými specikacemi

 100 % vnějšího obalu a výplně z vlnité lepenky bylo vyrobeno z certikovaných a recyklovaných vláken pocházejících z udržitelných zdrojů.
 Podíl recyklovaných plastů vychází z denice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Microsoft, Encarta, MSN a Windows jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Mac® je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích i oblastech. Chrome je ochranná známka společnosti Google LLC.
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