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Informacje o produkcie 
IDCam Meeting Box to uniwersalne urządzenie do wideokonferencji USB typu all-in-one dla małych i średnich zespołów. Produkt posiada szero-
ki kąt widzenia (100 °) i obsługuje połączenia wideo w rozdzielczości Full HD. Wbudowany 4-elementowy zestaw mikrofonów dookolnych, sze-
rokopasmowy głośnik zoptymalizowany pod kątem ludzkiego głosu, umożliwia dwukierunkową komunikację w trybie pełnego dupleksu w odle-
głości do 5 metrów i stabilne wrażenia podczas konferencji audio i wideo HD. IDCam łączy kamerę, mikrofony i głośnik w jednym urządzeniu. 
Funkcje, takie jak USB Plug & Play, ogólna kompatybilność z wiodącymi platformami konferencyjnymi online, sprawiają, że IDCam jest doskona-
łym wyborem do sal konferencyjnych, w których może przebywać 1-10 osób, oraz zwiększa wydajność współpracy online dla wszystkich zespo-
łów biznesowych. 

Kluczowe parametry 

 Wielokierunkowy algorytm zestawu 4 mikrofonów, wyraźny 
odbiór głosu z odległości do 5m 

 Ekskluzywna technologia tłumienia szumów AI, znacznie 
zwiększa koncentrację uczestników konferencji  

 Ultra szerokokątna kamera 100° FullHD 

 Plug & play, ogólna kompatybilność z wiodącymi platformami 
konferencyjnymi online  

 All in one, intuicyjne sterowanie audio i wideo z poziomu 
urządzenia.  

Full duplex 

IDCam obsługuje tryb pełnego dupleksu, transmisja jest jednocześnie 
dwukierunkowa, co oznacza, że uczestnicy będąc po obu stronach 
urządzenia mogą się płynnie komunikować. 
Tryb pełnego dupleksu sprawia, że uczestnicy będą mogli wykonywać 
długie połączenia nie odczuwając zmęczenia. 



 
 

Parametry techniczne  

Wymiary 

Funkcje Wideo 

Rodzaj kamery 100° Ultra szeroki kąt WDR √ 

Brak zniekształceń  √ Wyjście wideo FHD 1080P@30fps 

Wysokiej jakości głośnik szerokopasmowy √ Proporcje obrazu 16:9 

Niezakłócona komunikacja Full-Duplex √ Kompatybilność z UVC 1.1 / 1.5 

Obraz Transmisja USB 2.0  MJPEG and H.264 

Automatyczna adaptacja koloru skóry √ Parametry mikrofonu 

Korekcja zniekształceń obiektywu √ Mikrofony 
4-elementowy mikrofon MEMS, wielokierunkowa 
matryca 360 ° 

Filtr migotania √ Czułość -32dB FS94dB SPL@1KHZ 

Automatyczna ekspozycja √ SNR 64dBA 

Automatyczny balans bieli √ Efektywny zasięg odbioru głosu 
5 metrów (w salach konferencyjnych o niskim SNR 
rzeczywisty promień odbioru głosu może wynosić do 
5 metrów) 

Odszumianie 3D √ Parametry głośnika 

Specyfikacja kamery   Moc szczytowa 5W 

Przesłona F / 2.4 Znamionowa moc wyjściowa 3W 

Ilość pikseli 2MP Pasmo przenoszenia głośników 20Hz ~20kHz 

Obraz 1080P Głośność głośnika 90dB SPL @0dB 1kHz at 0.5m 

FOV(H) 100° THD <=1% 

FOV(V) 62° Wymagania dotyczące konfiguracji   

Zniekształcenia telewizyjne ＜1% 
PC Windows or Linux, Mac OS Łączność 
USB √ 

Parametry audio   Wejścia/Wyjścia   

Maksymalna redukcja szumów tła 24dB Zasilanie USB 5V/500mA 

Full-Duplex √ Transmisja danych przez USB Type-C √ 

Redukcja szumów Redukcja szumów ≥30dB USB 2.0 √ 

AGC 
Automatyczna kontrola wzmocnienia * W zakresie  do 5 
metrów 

Metoda instalacji   

Tłumienie głosu RT60<1s Przenośny nabiurkowy √ 

Wykrywanie głośników oparte na sztucznej 
inteligencji 

√ Kolor urządzenia   

Oparta na sztucznej inteligencji redukcja 
szumów 

√ Biały √ 

Waga Wymiary 

Waga netto 618g Wymiary produktu 270mm(H)*110mm(Φ) 

Waga brutto 1260g Wymiary opakowania 335mm(L)*145mm(W)*125mm(H) 


