
Sistema de câmera de videoconferência VC520
Videocolaboração profissional para salas de reuniões médias e grandes
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Sistema profissional de videocolaboração para salas de reuniões médias e 

grandes, USB e plug-and-play.

O AVer VC520 quebra a regra de sistema de videoconferência tradicional caro e complicado, 

que requer a presença de um administrador de rede para ser operado. O VC520 é uma opção 

profissional de câmera USB PTZ para videocolaboração acessível, otimizado para entregar 

uma experiência excepcional de comunicação de vídeo e áudio. Ele é compatível com todos 

os aplicativos utilizados por quaisquer desktops e laptops, com uma simples conexão via cabo 

USB. As dores de cabeça - por preocupações sobre firewalls complicados numa rede, para fazer 

uma chamada de vídeo - ficarão longe.

Com o VC520, a instalação de uma videoconferência é simplesmente conectar um cabo USB.

Zoom óptico de 12x, com PTZ
Com um dos mais rápidos e suaves zoons ópticos de 12x disponíveis no mercado, 

o VC520 consegue autofoco em muitos elementos e revestimentos. A câmera com zoom

óptico real de 12x entrega rápidos movimentos horizontais, verticais e de zoom (PTZ), a fim

de capturar os menores detalhes com absoluta clareza em qualquer distância focal.

Vídeo de Alta Definição Full HD 1080p
Com o suporte à alta definição Full HD 1080p do VC520, você aproveitará a mais alta 

resolução disponível para as suas chamadas de videoconferência e videocolaboração.

Sistema de ligação em cascata dos 
alto-falantes bidirecionais
Os dias de ter muitas pessoas em torno de um único alto-falante acabaram. O VC520 inclui 

um alto-falante bidirecional, com microfones internos full duplex, cancelamento de eco, 

supressão de ruído  e possibilidade de cascateamento de uma segunda unidade. Cada alto-falante 

pode cobrir um diâmetro de 10 metros. Com o full duplex, você não será mais interrompido no 

meio das suas conversas e discussões, ou perderá detalhes importantes de uma conversação. 

Pré-ajustes de 10 posições de câmera 
Ter somente uma posição de câmera pode ser um fator extremamente limitante. 

O VC520 permite a você personalizar as suas reuniões armazenando até 10 pré-ajustes 

de posições de câmera PTZ. Cada pré-posicionamento pode ser facilmente acessado 

com um único toque do controle remoto, economizando tempo e provendo flexibilidade 

ao mover rapidamente para as posições predeterminadas na sala de reuniões. 

Garantia incomparável* 
Sempre que precisa de uma substituição rápida de um produto com 

defeito, fica parado num processo lento de RMA? O Programa de Reposição 

Avançada* de 72 Horas da AVer garante aos clientes a reposição do produto 

dentro de 72 horas durante o primeiro ano após a aquisição. Isto, combinado 

a 3 anos de garantia, assegura total proteção e tranquilidade para os anos 

que virão, sem custos adicionais.

*Disponível somente para o território continental dos EUA, Alaska e Havaí. Por favor entre em 
contato com os revendedores ou distribuidores para o obter mais informações sobre a 
garantia dos produtos na América Latina.

É só conectar e usar

Qualidades e facilidades

*Imagens ilustrativas.

72HR

Programa de Reposição 
Avançada 

12X
True Optical Zoom

12X
True Optical Zoom
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Especificações Técnicas
Câmera

• Lentes com zoom óptico real de 12x
• Design mecânico preciso: intervalos de pan 

de 0,45º, intervalos de tilt de 0,25º
• Lentes rápidas = imagem perfeita mesmo 

sob baixa luminosidade, f1.8 até f2.8
• Resolução Full HD 1080p, com suporte ao 

UVC e H.264 SVC embarcados
• 260º de pan e 115º de tilt
• 82º de ângulo de visão
• Autofoco em muitos elementos e 

revestimentos
• Ajustes avançados com o download do 

aplicativo
• Slot para segurança Kensington
• Rosca padrão de tripés
• Possível montagem em teto, a imagem 

pode ser programada para ser invertida
• Inclui suporte para montagem 

em parede e teto

Alto-falante bidirecional / microfone

• Microfone full duplex com cancelamento 
de eco e supressão de ruído

• Entrada para conectores P2 de 3,5mm, 
com o objetivo de conectar smartphones 
ou PCs como alto-falantes / microfones - 
conceito de BYOD

• Controles touch para diminuir e aumentar 
volume, mudo e entrada de ligação

• Alto-falante com potência de 10 watts RMS, 
saída máxima de 95 dBSPL

• 3 microfones internos, com cobertura de 
360º e 10 metros de diâmetro

• Slot de segurança Kensington

Controle Remoto

• 10 pré-posicionamentos de câmera

Hub / Cabos

• Hub montável para conexão de todos 
os componentes, incluindo um adesivo 
para fixação sob a mesa

• 2 cabos, com 4,5 metros de 
comprimento cada, para conexão 
entre o hub e a câmera, e o alto-falante 
bidirecional / microfone

• 1 cabo USB, com 4,5 metros de 
comprimento, para conexão em PC ou 
MAC

• 1 cabo auxiliar P2 3,5 mm, com 90 
centímetros de comprimento

• Fonte AC

Dimensões do produto + peso

Câmera: 180 x 144 x 184mm / 1,5kg
Alto-falante bidirecional / microfone: 
210 x 209 x 59mm / 0,9kg
Hub: 97 x 71 x 31mm
Controle remoto: 160 x 50 x 25mm

Conteúdo do kit
• Alto-falante bidirecional / microfone
• Câmera
• Hub
• Controle Remoto

• Cabo para a câmera de 4,5 metros 
(conectores mini DIN8)

• Cabo para o alto-falante / microfone de 4,5 
metros (conectores mini DIN8)

• Cabo USB, com 4,5 metros de comprimento, 
para conexão em PC ou MAC (USB 2.0 mini 
B, para PC ou MAC)

• Cabo auxiliar P2 3,5 mm, com 90 
centímetros de comprimento

• Fonte AC: 110~220V para DC12/4A
• Guia rápido de instalação
• Kit para montagem sobre a mesa/

parede/teto
• Velcro

Requerimentos do sistema
• Windows 7 / 8 / 8.1

• Mac OS X 10.7 ou superior

• Google Chromebook versão 29.0.1547.70, 
Platforma 4319.79.0

Especificações de Hardware:
• Processador Intel Core 2 Duo de 2.4 GHz, 

ou superior
• 2 GB RAM ou mais
• Espaço no HD para gravação das 

videoconferências
• Porta USB 2.0

Observação: para suporte à resolução 
Full HD, por favor verifique com o 
fabricante do seu software quais são os 
requerimentos do sistema.

Ferramentas e observações

• Compatível com USB 2.0
• Integração para automação via RS232
• Compatível com vídeo UVC e áudio para uma ampla gama de aplicativos
• Pronto para download de diagnóstico da ferramenta, upgrade de firmware, aplicativo para facilidades e ajustes avançados
• Para obter a lista de aplicativos compatíveis, por favor, visite: www.averusa.com
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