
Meet the Future



Rewolucyjna. Inteligętna.

4 kamery

Wbudowany moduł AI

Panorama 360° 4K 

Śledzenie twarzy

Przyciski kontrolne 

Wiele trybów wideo 

Pilot

Wielokierunkowe mikrofony

Statyw

Dotychczas spotykaliśmy się twarzą w twarz. Teraz, gdy 

wchodzimy w nową erę pracy hybrydowej, ze zwiększonym 

wykorzystaniem urządzeń konferencyjnych, wzrosło także 

zapotrzebowanie na dedykowane, nowoczesne technologie. 

Kamera Innex Cube, wychodzi naprzeciw takim potrzebom.

· Spotykaj się wirtualnie twarzą w twarz.

·

·

·

·

·

Rejestruj panoramiczny obraz 360° bez zniekształceń

Organizuj angażujące wideokonferencje, dzięki funkcji 

rozpoznawania i śledzenia twarzy

Wybierz tryb pracy kamery w zależności od celu 

spotkania

Dwa wielokierunkowe mikrofony przekażą twój głos w 

doskonałej jakości

Bez zbędnego oprogramowania, po prostu podłącz i 

korzystaj.



Elegancki, kompaktowy wygląd. Wysokiej klasy 

materiały. Nowoczesne komponenty. To 

wszystko składa się na kamerę Innex Cube która 

zapewni twoim spotkaniom online wysoki 

poziom.

Cztery kamery 4K, dwa wielokierunkowe 

mikrofony, najnowocześniejsza technologia AI to 

wszystko zostało umieszczone w kamerze 

mieszczącej się w dłoni.

Minimalistyczna konstrukcja. 

Najlepsza jakość w swojej 

klasie.

W celu optymalnego przechwytywania twarzy 

uczestników, umieść Innex Cube na wysokości 

oczu. Dzięki statywowi, możesz dostosować 

wysokosć kamery do swoich potrzeb, niezależnie 

od tego gdzie zdecydujesz się ją zabrać.

Dostosowana do każdej sytuacji



Jakość 4K na obrazie panoramicznym

Nowy krok w technologii nagrywania głosów 

Więcej kamer to lepsza jakość. Innex Cube został wyposażony w 

4 kamery o rozdzielczości 5 Mpx oraz najbardziej zaawansowany 

algorytm do łączenia obrazów w czasie rzeczywistym. Uchwyć 

wszystkich uczestników na obrazie 360° w jakości 4K.

W przeciwieństwie do typowych kamer, Innex Cube został 

zaprojektowany do pracy na środku stołu dzięki czemu jest w 

stanie uchwycić każdego uczestnika spotkania.

Umieszczenie kamery na środku stołu zapewni czystszy dźwięk, a dzięki dwóm wielokierunkowym 

mikrofonom, każdy z członków spotkania będzie idealnie słyszany. 



Tryby AI

Kamera i mikrofon

Strzałki

Zmiana

Ustawienia Powrót

Tryby manualne

Zmiana trybów

Wideo kamera i mikrofon

Bez instalacji dodatkowego oprogramowania

Innex Cube nie wymaga instalacji żadnego programu na komputerze lub 

smartfonie. Wszystkimi funkcjami kamery możesz sterować za pomocą 

pilota.

Przyc isk i  umieszczone na kamerze pozwolą na szybk ie  

wyłączenie/włączenie kamery lub wyciszenie mikrofonów, kiedy będzie 

wymagała tego sytuacja, a także na łatwą zmianę trybu pracy kamery.



AI  Dedicated Focus

AI  Stage

AI  

Auto - Framing 

Manual  

Conversation

Manual  
360° Panorama

Manual 
270°/180°
120°/90° 120°

Łatwa w użyciu

Niezależnie od tego jak rozmieszczone są osoby w pokoju, kamera Innex uchwyci każdego z 

uczestników. Technologia śledzenia AI umożliwia każdej osobie na dowolne poruszanie się w 

pomieszczeniu, jednocześnie pozostając w kadrze.

Bez dodatkowego oprogramowania. Najinteligentniejsza kamera konferencyjna na rynku.



Miejsce spotkańBiuro Sala konferencyjna

Innex Cube świetnie sprawdzi się w większości sal konferencyjnych – od 

niewielkich pomieszczeń do dal mieszczących nawet kilkanaście osób.

 

Osiągnij następny poziom wideokonferencji 



Specyfikacja

Kamera

Mikrofon

Pozostałe

Rozdzielczość kamery 5 Mpx 
Ilość kamer 4
Sensor 1/2.7" CMOS
Technologia łączenia obrazu Dynamic Real-Time Stitching Technology
Maks. rozdzielczość i FPS 4992 x 928 @30fps (Tryb panoramiczny) 
Odległość ogniskowania 2.3ft  / 70 cm
Maks. pole nagrywania Horizontal o360  / Vertical 90o

Odświeżanie 50Hz / 60Hz 
Automatyczna ekspozycja 
Automatyczny balans bieli 

TAK
TAK

Dostępne tryby

AI Dedicated Focus
AI Stage
AI Auto-Framing
Manaul Conversation
Manual 360 Panorama
Manual 270°/180°/120°/90°

Mikrofon 2 Wielokierunkowe mikrofony
Automatic TAK

TAK

Automatyczna redukcja szumu (ANS) -26dB FS
Maksymalna odległość 3 m

Zasilanie 5V/900 mA
Połączenie z komputerem 1x USB-C 

Wymiary

Kamera: 65 x 65 x 66 mm Statyw: 122 mm (łącznie)
Podstawa: 26 x 138φ mm
Wymiary całkowite:
208 mm (1 podpora)/ 324 mm (2 podpory)/ 
440 mm (3 podpory) Pudełko podróżne: 235 x 108 x 165 mm

 

Waga
Kamera: 260 g 
Podstawa: 345 g 
Statyw: 70 g (łącznie)

Zawartość zestawu Innex Cube, Kabel USB (1.5 m), Podpory, Drewniana podstawa,
Pilot, Baterie x 2(dla pilota), Podróżne etui

Wszystko w zestawie

Pudełko podróżne

Pilot Drewniana podstawa Statyw Kabel USB

Automatyczna regulacja
wzmocnienia (AGC)



DYSTRYBUTOR

www.agraf-it.pl


