
Breed of dichtbij, ultrascherp 
en snel!

De Blizzard A385-S Pro-webcam
De A385-S Pro-webcam maakt deel uit van de Blizzard Pro-lijn en heeft een 1 / 2,3 "CMOS
vervormingsvrije HD-lens. Hij heeft een resolutie van 4k (3840 * 2160) en maakt gebruik van 
een hoogwaardige glazen lens en een 4k-beeldsensor. Met HDR-technologie 
(High Dynamic Range) en autofocus levert het prachtige, levensechte videobeelden op. 
Met de digitale zoom tot 5 x heb je een diagonaal gezichtsveld van 65 tot 90 graden. 
Het zorgt voor een scherp, helder beeld en kan worden gebruikt als een live netwerk voor 
videogesprekken en videoconferenties. De ingebouwde dubbele analoge microfoons zijn 
voorzien van intelligente ruisonderdrukking en zorgen ervoor dat de geluidskwaliteit in lijn 
is met de videokwaliteit. De kleurtemperatuur wordt automatisch ingesteld tussen 
2800 en 7000K, dus het ziet er altijd natuurlijk uit.

Kenmerken
• Videokwaliteit in UHD 4K (3840 x 2160) met 30 frames per seconde
• De kleurtemperatuur wordt automatisch ingesteld (2800-7000K)
• 5x zoom met een diagonaal gezichtsveld van 65, 78,5 of 90 graden
• Plug-and-play USB-C-connectiviteit (geleverd met een aparte kabel USB-C naar USB-A)
• Support H.264
• Perfecte combinatie met grotere (4k) schermen
• Dubbele analoge microfoons om uw stem duidelijker en natuurlijker te maken
• Meerdere montage-opties
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Deel gelukkige momenten online in 
4K-resolutie!
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Datasheet

Blizzard A385-S Pro Webcam

UHD 4K-videokwaliteit met 30 frames per seconde.
Brengt UHD 4K-video naar videogesprekken waardoor 
uitdrukkingen, 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-aansluiting voor hogere bandbreedte.
USB type C-verbinding om een hogere bandbreedte voor 
4K-video te ondersteunen

Feature spotlight

Product specificaties

Blizzard
Pro-line

Resolutie UHD 4K 3840*2160 30fps

Energieverbruik 400 mA @ 3840*2160 30 fps

Sensor grootte 1/2,3 Inch CMOS Sensor
Sensor model imx378 Sony
MAX SNR ≥41dB
Gevoeligheid 2400  mv/lux-sec
AEC/Gain/Wit balance Automatisch (2800-7000K)
Maximale refresh rate UHD 30 fps
Lens Size 6.8mm
Focus lengte 4,74mm (distortion-less lens)
Diagonaal gezichtsveld 65/78.5/90 graden
WDR-Technologie 0-72dB
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

5X
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5X digitale zoom.
Pas het gezichtsveld aan van een brede 90 ° waarin het meer 
achtergrond bevat tot een smalle 65 ° of 78,5 ° om meer aandacht 
op jou gericht te houden.


