
VC-B10U กล้อง ePTZ USB

Lumens™ VC-B10U เป็นกล้อง ePTZ ระดับไฮเดฟฟินิชั ่น ที่ออกแบบมาสำาหรับการประชุมขนาดเล็ก ห้องเรียน 
และการเรียนรู ้ทางไกลโดยเฉพาะ กล้องสนับสนุน USB 3.0 และมีคุณสมบัติพลักแอนด์เพลย์ โดยใช้สายเคเบิล 
USB เพียงเส้นเดียว การติดตั้งบน TV หรือบนหน้าจอทำาได้ง่ายโดยใช้ที่ยึด TV ในตัว และมีมุมการรับชมที่กว้าง 
120° และสามารถขยายได้ถึง 3 เท่า ทำาให้มองเห็นผู้เข้าร่วมได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กล้องยังมีไมโครโฟนในตัว 
ที่เหมาะสำาหรับการเรียนรู้ทางไกล หรือการประชุมทางวิดีโอ

คุณสมบัติหลัก

รายละเอียดเพิ่มเติม

VC-B10U ใช้ไดรเวอร์ UVC มาตรฐาน 
ไม่จำาเป็นต้องติดต้ังไดรเวอร์ USB พิเศษ 
USB 3.0 เร็วกว่า USB 2.0 มาตรฐาน 10 
เท่า และให้เอาต์พุตที่ไม่มีการบีบขนาด 
และมีความหน่วงต่ำา

เซนเซอร์ซูม 3x  
สามารถขยายมุมการรับชม  
เพื่อรายละเอียด  
รูปร่าง สีที่มากขึ้น  
โดยที่ภาพยังคงมีความ 
ชัดเจน  
ไม่มีการผิดเพี้ยน 

USB 3.0 พลัก & เพลย์

เซนเซอร์ซูม 3x

การควบคุมการแพน  
การเอียง การซูม  
และการตั้งค่าที่ง่ายด้วย 
รีโมทคอนโทรล  
และซอฟต์แวร์ควบคุมกล้อง 
 Lumens USB PTZ สนับสนุน  
Windows, MAC OS และ Android

การควบคุมที่ง่าย

กล้อง VC-B10U  
มีเซนเซอร์ภาพ ระดับมืออาชีพ  
12 ล้านพิกเซล ที่ให้ภาพที่มีน้อยซ์ต่ำา  
ความละเอียดสูง และสีที่สดสวย  
และให้ภาพคุณภาพยอดเ 
ยี่ยมแม้ในสภาพแ วดล้อมที่มีแสง 
ไม่เพียงพอ

ภาพที่ม ี
คุณภาพยอดเยี่ยม

• สนับสนุน USB 3.0 / 2.0 พลัก & เพลย์
• เซนเซอร์ภาพ 12 ล้านพิกเซล
• มุมการรับชมพาโนราม่า 120°
• เซนเซอร์ซูมสูงสุด 3x และดิจิตอลซูม 8x 
• ePTZ, รีโมทคอนโทรล 
• สนับสนุนตำาแหน่งพรีเซ็ต 64 ตำาแหน่ง
• ไมโครโฟนในตัว
• ที่ยึด TV ในตัว

มุมการรับชมแบบพาโนราม่า
VC-B10U  
มีมุมการรับชมพาโนราม่า 120° 
ที่ช่วยให้ผู้ใช้มีพื ้
นที่การรับชมที่กว้างขึ้น

ตำาแหน่งพรีเซ็ต  
64 ตำาแหน่ง
กล้อง VC-B10U  
มีการตั้งค่าพรีเซ็ต 64  
อย่างสำาหรับโหมดการแพน  
การเอียง ซูม โฟกัส  
และไวท์บาลานซ์  
เพื่อการบันทึกวิดีโอที่มีประส 
ิทธิผลและมีประสิทธิภาพกว่า

Compatible with all popular applications and cloud systems:

ตัวเลือกสี: ดำา / ขาว



ข้อมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อ I/O

ตลุาคม 2020Lumens เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Lumens Digital Optics Inc. อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำาเพาะหรือรูปแบบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เซนเซอร์ CMOS 12 MP ขนาด 1/2.3” 

เอาต์พุตวิดีโอ

3264x2448 10fps 
3264x1836 10fps 
1920x1080 30fps 
1280x720 60 / 30 fps 
960x540 30fps 
640x480 30fps
640x360 30fps

รูรับแสง F1.8

มุมมอง 120° (ทแยงมุม), 110° (แนวนอน)

ระยะทางวัตถุตำ่าที่สุด 50 ซม.

รีโมทคอนโทรล มี

ซูม (ไม่สูญเสียความชัด) 
2x สำาหรับ 1080p (1920x1080)
3x สำาหรับ 720p (1280x720)
4.8x (640x480)

ดิจิตอลซูม 8x

อินเทอร์เฟซควบคุมกล้อง รีโมทคอนโทรล IR / USB

ไดรเวอร์ UVC／UAC

สวิตช์ระบบ
รีเซ็ต USB 3.095 มม. 48 มม.

35 มม.

กล้อง VC-B10U มีที่ยึด TV 
ในตัวที่สามารถติดตั้งบน TV 
หรือบนหน้าจอได้อย่างง่ายดาย

การรวมเข้ากับ 
หน้าจอที่ง่าย

การออกแบบ 
ไมโครโฟนแบบปรับได้
กล้อง VC-B10U มีไมโครโฟนในตัว 2 
ตัวที่เหมาะสำาหรับการเรียนรู้ทางไกล 
หรือการประชุมทางวิดีโอ 
การเพิ่มประสิทธิภาพเสียงพูด 
สามารถใช้กับไมโครโฟนบีมฟอร์มมิ่ง 
และเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวน

ePTZ การสนับสนุน

ตำาแหน่งพรีเซ็ต IR: 6 ชุด
USB: 64 ชุด

รูปแบบวิดีโอ YUV / MJPEG

เอาต์พุตวิดีโอ (HD) 
อินเทอร์เฟซ USB 3.0 (คอมแพทิเบิลกับ USB 2.0)

ไมโครโฟน มี, ในตัว

ไวท์บาลานซ์ แมนนวล / อัตโนมัติ

การควบคุมค่าแสง อัตโนมัติ

การควบคุมความสว่าง มี

การชดเชยแสงด้านหลัง เปิด / ปิด

ระบบโฟกัส โฟกัสคงที่

การลดสัญญาณรบกวน 2D มี

ที่ยึด TV ในตัว

นำ้าหนัก ตัวเครื่องหลัก : 120 ก.
ตัวเครื่องหลัก & ชั้น : 180 ก.
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Lumens Digital Optics Inc.
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