
Jabra PanaCast 
Designet til at være verdens første intelligente 180° panoramiske-4K  
plug-and-play videoløsning* 

Alsidig kompatibilitet  
Kompatibel med alle førende lyd- og videokonference løsninger. 
Certificeret til brug med Microsoft Teams og virker med Zoom, 
Cisco Webex og mange flere.

Intelligent videoteknologi 
Intuitiv kamera-teknologi registrerer individuelle mødedeltagere 
og optimerer visningsfeltet til at inkludere alle i samtalen, mens 
det automatisk optimerer videokvaliteten, selv under varierende 
lysforhold for at give en bedre oplevelse af visningen.

Inkluderende møder  
Panoramisk-4K video anvender tre 13-megapixel kameraer og 
patenteret video-stitching i realtid for at give 180° dækning for 
en mere naturlig visning af dit huddle-rum. PanaCast er den 
perfekte partner med Jabra Speak. 

* Se jabra.dk/commercial-claims

jabra.dk/PanaCast
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Øjeblikkeligt samarbejde  
Plug-and-play teknologi lader dig samarbejde med andre 
hurtigt og nemt ved at give problemfri video- og lydkonference 
til dit huddle-rum. 
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Funktioner Fordele

Video 180° visningsfelt Naturlig visning uden forvræningning

Panoramisk-4K kvalitet Alle fremstår skarpt og er i fokus

Software Intelligent Zoom Inkluderer automatisk alle team-medlemmer i samtalen 

Vivid HDR Optimerer kvaliteten under varierende lyskvalitet 

Whiteboard** Fanger alle detaljerne på et whiteboard i realtid og forbedrer læsbarheden

Brugervenlig Plug-and-play connectivity Øjeblikkeligt samarbejde

180° Video-flip Den vender automatisk video-feedet, hvis enheden er installeret på hovedet

Kompatibilitet Certificeret til Microsoft Teams og virker med Cisco Webex, Zoom og mange flere.
For mere information omkring kompatibililtet, gå til jabra.dk

* Valgfrit tilbehør   ** Fås med fremtidig softwareopdatering. Firmware-opgradering kræves.

jabra.dk/PanaCast

Øjeblikkeligt samarbejde – sæt blot 
kablet i 

Jabra PanaCast er kompatibel med alle førende lyd- og  
videoløsninger, og er designet til at virke direkte ud af 
boksen med plug-and-play teknologi, der lader dig 
samarbejde med andre øjeblikkeligt.

Sådan forbinder du

Kamera positionering  
Positioner kameraet direkte under TV-skærmen ved at bruge Jabra PanaCast vægbeslag*.  
For den mest naturlige visning af huddle-rummet, skal kameraet være monteret, så det er i øjenhøjde, når du sidder ned. 

Sådan kommer du i gang


