
Convene Conference Bar

SALAS DE CONFERÊNCIA DE
MÉDIO E PEQUENO PORTE

Convene Conference Bar adota um design integrado compacto e integra
funções poderosas de áudio e vídeo. Isto emprega uma variedade de
algoritmos inteligentes de AI avançados, integra detecção de rosto,
localização da fonte de som, rastreamento de voz e outra tecnologia de
enquadramento inteligente AI; podem ajustar automaticamente o tamanho da
imagem de acordo com o número de participantes e mudanças de localização
para obter o melhor enquadramento. 

A câmera detecta a posição do locutor em tempo real, e o objeto bloqueado
apresenta um close, sem ajustar manualmente a operação da câmera, para
fornecer uma experiência de reunião mais simples e focada. 
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CÂMERA:

Sensor: Sensor CMOS de alta qualidade de
8 megapixels
Ângulo de visão: Lente 120° não distorcida
Zoom digital: 5x
Saída de vídeo: Imagem 4K de saída
máxima
Enquadramento inteligente AI: detecção
de rosto de enquadramento e localização de
fonte de som e rastreamento de voz

PARÂMETRO DA CÂMERA
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ÁUDIO:

Tipo de microfone: 6 microfones de matriz
digital
Distância de coleta: 6m
Processamento de áudio: AEC e AGC &
ANS & localização da fonte de som
Alto-falante: 2*7W

CONTROLADOR:

Controle remoto: Controle remoto
infravermelho

INTERFACE:

Interface USB: 1*USB3.0, Tipo B
Interface de áudio: Saída linear de 1*3,5
mm
Interface de energia: Tomada HEC3800
(DC12V)
Suporte: Montagem na parede

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAS

- Design integrado: um design integrado de câmera, microfone e alto-
falante;
- Rastreamento de voz: 6 microfones integrados para alcançar a função de
rastreamento de voz, rastreamento em tempo real de cada alto-falante,
permitindo que participantes remotos quebrem a limitação de distância e
tenham um
experiência imersiva face a face;
- Alto-falante embutido: Caixa de som de alto-falante duplo embutido de
alta qualidade para garantir que cada participante possa ouvir claramente
o som à distância, proporcionando uma experiência remota única;
- Processamento de áudio: O algoritmo de processamento de áudio adota
taxa de amostragem de áudio de 48K de alta fidelidade e tecnologia de
transmissão de áudio sem perdas. Ele suporta processamento AEC, AGC,
ANS e oferece qualidade full-duplex de 6 metros;
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- Enquadramento inteligente: Algoritmo de detecção de rosto integrado,
detecta automaticamente os participantes e fornece enquadramento ideal;
- Imagem Ultra HD: emprega sensor de imagem CMOS de alta qualidade de
8 megapixels e pode produzir imagens de ultra-alta definição 4K, apresentar
vídeos claros e realistas de ultra-alta definição, mostrar vividamente as
expressões e ações dos personagens e fornecer qualidade de imagem com
clareza e resolução superiores;
- Lente de visão grande não distorcida: Com ângulo de visão super grande
de 120 °, lente não distorcida, sem necessidade de ajustar a posição da
lente, todos os participantes têm uma visão panorâmica, cobrindo facilmente
todos os cantos da sala de reunião;
- Baixo ruído e alto SNR: O CMOS de baixo ruído garante efetivamente um
alto SNR de vídeo da câmera. A tecnologia avançada de redução de ruído
2D / 3D também é usada para reduzir ainda mais o ruído, garantindo a
nitidez da imagem.
- Excelente compatibilidade: Compatível com sistemas Windows7,
Windows10, Mac OS 10.10 ou superior, adequado para plataformas de
vídeo em nuvem convencionais, incluindo, mas não se limitando a: Microsoft
Teams, Skype for Business, Zoom Room e clientes Zoom, conferência
Tencent, DingTalk, Huawei Cloud WeLink, etc.


