
Cisco Webex Room Kit je elegantní řešení pro týmovou spolupráci, využívající stávající vybavení 
zasedacích místností v podobě TV, zobrazovačů nebo projektorů. Prostřednictvím HDMI výstupů lze 
připojit až dva zobrazovače a je určený do zasedacích místností o délce místnosti cca 6 až 7 metrů. 
Díky implementované vlastnosti “best-overview” je zařízení schopné automaticky “oříznout” a přiblížit 
účastníky v místnosti. Navíc zařízení nabízí technologii SpeakerTrack, která přináší schopnost detekování 
a následného sledování aktivního mluvčího v každém okamžiku schůzky.

Toto zařízení vyhovuje potřebám většiny zasedacích místnos-

tí a je proto našimi zákazníky vyhodnocováno jako nejuni-

verzálnější jednotka, která v sobě obsahuje kameru, kodek, 

mikrofony a reproduktory. Videokonference umožňuje 

spojení s jedním nebo více vzdálenými účastníky současně 

v rámci Cisco Collaboration. Videokonferenční jednotka 

vyžaduje obrazovku (lze využít stávající vybavení v podobě 

profi panelů nebo LCD/LED zobrazovačů, monitor), napájení 

a Internet. Instalace jednotky je doporučena na horní hranu 

zobrazovače, případně stěnu. 

Díky cloudovému prostředí Cisco webex jsou k dispozici 

funkce bezdrátového sdílení pro interní i externí uživatele 

(aplikace Intelligent Proximity), možnost ovládání z počítačů 

či mobilních zařízení, možnost ovládání zařízení pod vlastním 

jménem a mnoho dalšího. Součástí zařízení je 10" (25 cm) 

dotykový panel s rozlišením 1 280 x 800 pixels, který funguje 

jako ovládání videoconference. Je jednoduchý, intuitivní 

a pomocí otevřených rozhraní nabízí možnost sjednocení 

ovládacích prvků zasedací místnosti.

Klíčové vlastnosti 

• připojení pomocí kabelu i wifi

• podpora připojení až dvou zobrazovačů

• integrovaná 5K UltraHD kamera

• upevnění na zeď i na zobrazovač

• vestavěné mikrofony + možnost připojení externích 

stolních či stropních mikrofonů

• protokol SIP, H.323, Cisco Webex

• kamera s 2,6x zoom v rozlišení 4K

• bezdrátové sdílení obsahu

• prvky umělé inteligence:

• speakerTrack 

• best-overview

• ovládání hlasem (webex asistent)

• počítání účastníků v místnosti

• rozpoznování tváří s možností přiřazení jména

• potlačení okolního hluku

• automatické probuzení „wake up“ při vstupu 

do místnosti pomocí senzorů
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/datasheet-c78-738729.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/spark-room-kit-series/datasheet-c78-738729.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-series/index.html
https://projectworkplace.cisco.com/en-us#/en-us/product/cisco-webex-room-kit-mini/0/0
https://www.youtube.com/watch?v=rUfGhPOz9jg
https://www.webex.com/downloads.html
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