




Folha de dados do kit de videoconferência Aver EVC300: 

   Conteúdo do kit: Entradas de vídeo: 
Codec (unidade principal) 001 entrada para camera dedicada 

Câmera EVC com 16x de zoom óptico, Full HD 001 entrada VGA 

Microfone EVC 001 entrada DVI-I, com adaptador HDMI incluso 

Controle remote com duas pilhas AA 001 entrada virtual de compartilhamento de tela via rede IP 

Fonte de alimentação  

Todos os cabos para funcionamento Saídas de video: 
Garantia – 3 anos 002 HDMI 

Guia rápido 001 VGA 

  

Comunicações Codecs de áudio: 
 G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C 

Padrões H.323 e SIP  

Banda entre 64 kbps e 12 Mbps Facilidades de áudio: 
Conector RJ45 para LAN (10/100/1000 Mbps) Controle automático de ganho (AGC) 

Ajuste manual de banda permitida Redução de ruído avançada 

 Cancelamento de eco acústico (AEC) 

Câmera  

Sensor MOS Entradas de áudio: 
16x de zoom óptico 001 entrada para o microfone da EVC300 - Mini-din 10 pinos 

±100° pan; ±25° tilt 001 entrada P2 (3,5 mm) 

67° FOV (diagonal) 

 

 

 



Resoluções da videoconferência: Saídas de áudio: 
HD1080p (1920  x  1080) 002 saídas de áudio digitais via HDMI 

HD720p (1280 x 720) 001 saídas P2 (3,5 mm) 

480p (848 x 480)  

QVGA(320 x 240) Interface de usuário: 
CIF (352 x 288) Múltiplas opções de layouts 

Todas as resoluções em 30fps 21 idiomas suportados, incluindo Português do Brasil, Inglês 

 e Espanhol. 

Resoluções de compartilhamento de tela: Mostra e edita o nome da localidade 

VGA:  
WSXGA+ (1680 x 1050) Características de rede: 
WXGA (1280 x 768) 10/100/1000Mbps 

SXGA (1280 x 1024) NAT / firewall traversal (H.460) 

XGA (1024 x 768) High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™) 

SVGA (800 x 600) Suporte à API via Telnet 

VGA (640 x 480) Suporte à Wake-on-LAN (WOL) 

DVI (HDMI): IPv4 e IPv6 

1080p (1920 x 1080) Quality of service (QoS) 

720p (1280 x 720)  

D1 (720 x 480) Segurança: 
SXGA (1280 x 1024) AES (Advanced Encryption Standard) - 128-bits 

XGA (1024 x 768) Proteção com senha para alterações de configurações 

SVGA (800 x 600) Proteção com senha para gerenciamento remoto do sistema 

VGA (640 x 480)  

Todas as resoluções em 30fps Ferramenta de gerenciamento via Web: 
 Gerenciamento remoto pela Web 

Padrões de vídeo: Monitoramento em tempo real pela Web 

H.264, H.263+, H.263, H.261 Update de firmware via rede 

H.239 para compartilhamento de tela Download / upload e edição de agenda 

 Restauração das configurações do sistema 

Outros padrões suportados: Teste de rede 

H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460  

 Fonte de alimentação: 

Características de valor agregado: 
AC 100V ~ 240V, 50/60Hz, 12V e 4A. 

  

- MCU Full HD integrada para 4 localidades (1 + 3), futuramente Condições operacionais: 
upgrade disponível para 10 localidades (1 + 9). Temperatura: entre 0

o
 e 40

o
C 

- Layout: detecção automática de localidade ativa. Umidade relativa do ar: entre 20% e 80% 

- Gravação de reuniões: para reuniões ativas e estado off-line,   

com armazenamento direto em dispositivo USB (pen drive),  Condições de armazenamento: 
alteração de layout do conteúdo gravado e programa para  Temperatura: entre 20

o
 e 60

o
C 

PC/MAC gratuito que objetiva a visualização e a conversão para Umidade relativa do ar: entre 20% e 80% 

formato .MOV.  

- Suporte gratuito a dois displays simultâneos (Dual Monitor). Características físicas: 
- 10 teclas de discagem rápida. Dimensões da caixa: 378 x 297 x 224 mm 

- 10 posições de preset de câmeras + 10 posições para cada Peso da caixa com equipamento: 5,985kg 

localidade remota. Dimensões do codec: 320 x 262.7 x 37.2mm 

- Update de firmware gratuito pela vida útil do produto Dimensões da câmera: 122.3 x 122.3 x 159.5 mm 

gratuitamente, via Internet ou USB. Dimensões do microfone: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm 

- 2 portas USB frontais.  

- Network Time Protocol (NTP). Acessórios opcionais: 

- SIP registrar incluso, tanto externo, quanto interno. Microfone adicional, kit de montagem de câmera e cabos de  

- Software para dispositivos móveis (Android e iOS) gratuito. câmera com 10 ou 15 metros de comprimento. 

  

 


