CARRY GO
เชือมต่อง่าย
ด้วยสายเส้นเดียว

falcon " Carry Go "
อุ ปกรณ์สาํ หรับการประชุมผ่านวีดีโอใช้งานได้ง่าย
ในแบบทีทุกคนทําได้และมีราคาไม่แพงเหมาะสําหรับ
การประชุมผ่านวีดีโอในห้องประชุมทุกห้องเพือกลุ่ม
คนขนาดเล็กไม่เกินหกคน โซลูชนการประชุ
มผ่าน
ั
วีดีโอนีให้มุมมองภาพกว้างถึง 103 ํ และปรับก้มเงยได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณภาพระดับ Full HD
1080p

ด้วยเลนส์คณ
ุ ภาพทีคมชัดทําให้มองเห็นผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมได้ง่าย Carry Go ได้รบ
ั การดีไซน์ออกแบบ
มาให้สามารถพกพาติดตัวไปได้ทก
ุ ทีด้วยการใช้พนที
ื
ตังวางเพียง 2.91 นิว (74มม.) จึงทําให้ Carry Go
เปนอุ ปกรณ์ทีสมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานทังใน
ออฟฟศทีบ้าน และห้องประชุมขนาดเล็ก

คุณสามารถใช้ USB เพียงเส้นเดียวเชือมต่อเข้ากับ
คอมพิวเตอร์และจ่ายไฟภายในตัวเพือได้รบ
ั เสียงที
ชัดเจนยอดเยียมด้วยเสียง 360 ํ รอบทิศทาง ผูใ้ ช้
งานจะรับฟงและส่งเสียงอย่างชัดเจนในรัศมีการ
ประชุมถึง 3 เมตรพร้อมทังเทคโนโลยีปองกันเสียง
สะท้อนและตัดเสียงรบกวนอย่างแท้จริง

Falcon Carry Go

ฟเจอร์เด่น
ดีไซน์แบบ All-in-One พกพาสะดวก
รูปลักษณ์ทันสมัย ติดตังและใช้งานได้
อย่างง่ายดายเพิมประสิทธิภาพของการ
ประชุมร่วมกันไม่วา่ จะทํางานทีไหนก็ตาม

เสียงสนทนาสมจริงและเปนธรรมชาติ
เทคโนโลยปองกันเสียงสะท้อนและเสียง
รบกวนช่วยให้การสนทนาราบรืนราวกับว่า
กําลังพู ดคุยอยูใ่ นห้องเดียวกัน

สมบูรณ์แบบสําหรับเวิรก
์ กรุป
๊ ขนาดเล็ก
ออกแบบเปนพิเศษสําหรับทีมงาน 1-6
คน, สัมผัสวิดโี อ HD1080p, ระบบเสียง
360 องศา ในทุกสถานทีทํางานและเพิม
ประสิทธิภาพการทํางานอย่างเหนือชัน

การเชือมต่อ USB แบบ Plug-and-Play
เพียงเส้นเดียวเชือมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และจ่ายไฟภายในตัว ไม่ต้องใช้
ซอฟต์แวร์การฝกอบรมหรือการบํารุง
รักษาเปนพิเศษสามารถเชือมต่อการ
ประชุมผ่านวิดโี อระดับองค์กรได้ง่ายดาย
มากขึนอย่างทีไม่เคยมีมาก่อน

มองเห็นผูอ
ู้ ืนและทําให้ผอ
ูู้ ืนมองเห็น
โฟกัสทีบุคคลหรือวัตถุโดยอัตโนมัติมอบ
ความละเอียดทีคมชัดเปนพิเศษ
เชือมต่อหลายอุ ปกรณ์เพียงแค่เชือมต่อ
พีซห
ี รือMac® เพือทําการประชุมอย่าง
สมจริงภายในสภาพแวดล้อมการประมวล
ผลทีคุณคุ้นเคย
โต้ตอบกับทุกคนด้วยมุมมอง 103 องศา
พร้อมการปรับก้ม-เงย มุมกล้องได้อย่าง
ง่ายดาย ด้วยคุณภาพระดับ Full HD
เหมาะสําหรับการประชุมกลุ่มขนาดเล็ก
ได้ยน
ิ เสียงทีปลายทางทังสองด้านปรับ
แต่งเสียงเพือมอบประสบการณ์คณ
ุ ภาพ
สูง ผูใ้ ช้จง
ึ ได้ยน
ิ เสียงต่างๆ อย่างชัดใส
และได้ยน
ิ เสียงผูใ้ ช้ในห้องประชุมขนาด
เล็กหรือ Huddle Room

รับรองการใช้งานร่วมกับทุกซอฟต์แวร์
การประชุม Microsoft Team, WebEx,
Zoom, Bluejeans และอืนๆมอบประสบการณ์ทีกลมกลืนกับแพลตฟอร์มการ
ประชุมผ่านวิดโี อระดับองค์กรธุรกิจส่วน
ใหญ่*

ทํางานร่วมกับโปรแกรมการประชุมผ่าน
วิดโี อส่วนใหญ่
ผูใ้ ช้จะสามารถใช้โปรแกรมการประชุมผ่าน
วิดโี อบนเดสก์ท็อปได้อย่างอิสระตามความ
ต้องการ

ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าจาก
องค์กรระดับโลกทัง FCC และ CE

Falcon Carry Go
ขนาดห้องประชุม
Carry Go
ไม่เกิน 6 คน

เชือมต่อง่ายด้วยสาย USB เส้นเดียว

คุณสมบัติด้านเทคนิค
กล้อง

มาพร้อมกับเซนเซอร์รบ
ั ภาพสี CMOS
เทคโนโลยี SONYความละเอียด 1 / 2.9
นิว 2.1 Meapixel คุณภาพวิดโี อ Full
HD 1080p ที 30fps พร้อมมุมมองมุม
กว้างเลนส์ HOV 103 องศาเหมาะสําหรับ
ห้องประชุม 1-6 คน
1/2.9″ HD color CMOS
0.5 Lux at F2.0
White Balance
2.3mm fixed focus
HOV 103 degree
Resolution : 1080P@30FPS
Tilt Movement: -10°~10°

ไมโครโฟนดิจต
ิ อลซิลิคอน

ไมโครโฟน Omni Directional ทํางานใน
ช่วง 1.5-3 เมตร เสียงกว้างวงในตัว
พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนและ FullDuplex
360°omnị-directional digital
Silicon Mic
Frequency response:
20Hz-15kHz
Pick up range: 1.5-3 Meters
Mute, Volume +/USB 2.0 connection Plug & Play

สปกเกอร์โฟน

คุณสมบัติในการประมวลผลสัญญาณ
ดิจต
ิ อลขันสูงของการยกเลิกเสียงสะท้อน
และเทคโนโลยีการลดเสียงรบกวนเพือให้
แน่ใจว่าความชัดเจนของเสียงทียอดเยียม
กําลังขับลําโพง 5 วัตต์
Echo cancellation
Noise suppression
Design size 74mm x 72mm x
272mm
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