
Breed, ultrascherp en snel!
Als kwaliteit stemgeluid net zo belangrijk 
is als QHD resolutie

De Blizzard A355-S Pro Webcam
De A355-S Pro-webcam maakt deel uit van de Blizzard Pro-lijn, heeft een breed gezichtsveld 
(95 graden) en is gebouwd met een QHD-camera en superieure beeldsignaalverwerking 
(ISP). Deze professionele camera ondersteunt WDR-technologie waardoor u er op uw best 
uitziet bij elke verlichting, van weinig licht tot direct zonlicht.
De kleurtemperatuur is vastgesteld op 5500K, wat de Europese daglichttemperatuur is.
De ingebouwde dubbele analoge microfoons met ruisonderdrukking zorgen ervoor dat uw
stemgeluid heel natuurlijk klinkt en daarmee in lijn is met de uitstekende videokwaliteit.

Kenmerken
• QHD-videokwaliteit (2560 * 1440) met 30 frames per seconde
• 95 graden diagonaal gezichtsveld
• Kleurtemperatuur 5500K (Europese daglichttemperatuur)
• Plug-and-play USB-C-connectiviteit (aparte kabel USB-C naar USB-A)
• Een heldere CMOS-sensor zorgt voor een zeer hoge beeldkwaliteit, zelfs bij normale 
  kantoorverlichting
• WDR-technologie 30-75dB
• Dubbele analoge microfoons met ruisonderdrukking
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Datasheet

Blizzard A355-S Pro Webcam

QHD 1440P-videokwaliteit met 30 frames per seconde.
Brengt QHD-video naar videogesprekken waardoor uitdrukkin-
gen, non-verbale signalen en bewegingen haarscherp te zien zijn.

Plug-and-play USB-C connectiviteit
Maakt eenvoudig verbinding met pc’s of Macs zonder dat 
extra software nodig is. Camera wordt geleverd met aparte 
USB-C naar USB-A kabel.
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USB type C-connector voor grotere bandbreedte.
USB type C-verbinding om een hogere bandbreedte voor 
4K-video te ondersteunen.

Spotlight kenmerken

Product specificaties
Resolutie QHD (2592*1944) 30fps

Energieverbruik 300mA @ 2592*1944 30fps
Sensor grootte 1/2,8 Inch CMOS-Sensor
Sensor model imx335 (Sony)
MAX SNR ≥39dB
Gevoeligheid 2400  mv/lux-sec
AEC/Gain/Wit balans 5500K
Maximale refresh rate QHD 30 fps
Lens grootte 14mm
Focus lengte 3mm (distortion-less lens)
Diagonal field of view 95 Graden
WDR-Technologie 30-75dB
Aantal microfoons 2 x analoog (stereo)
Bedrijfstemperatuur (omgeving) -10°C to + 60° C
Afmetingen 150mm*30mm*55mm
Interface USB Type-C
USB kabel USB Type-C - USB Type-A 1.5m
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