
Bredast, skarpast och snabbast
HD-videosamarbete för  

stationära datorer

Logitech Webcam C930e  
Logitech Webcam C930e har den bredaste bildvinkeln någonsin i en kamera för stationära 
datorer (90 grader) och är den första kameran som har HD 1080p H.264/SVC UVC 1.5-kryptering, 
den nyaste tekniken som frigör datorns bandbredd genom att bearbeta video i kameran. Med 
funktioner för panorering, vinkling och zoomning samt video i HD-format (1080p) erbjuder den  
här webbkameran det mest professionella videosamarbetet för stationära datorer hittills. 

Funktioner:
•  Videokvalitet i HD-format (1080p) vid 30 bildrutor per sekund

•  H.264 med skalbar videokodning (SVC) och UVC 1.5-kodningsteknik

•  90 graders diagonal bildvinkel

•  4X digital zoom i Full HD-format

•  Alternativ för panorering, vinkling och zoomning som styrs med programvara

•  Certifierad för Microsoft® Lync™ 2013 och Skype®, kompatibel med de flesta EK- och webbkonferensprogram 

•  Carl Zeiss®-glasobjektiv med autofokus 

•  Praktiskt sekretesskydd

•  Enkel USB-anslutning

•  Olika monteringsalternativ

UC for Real People



Sekretesskydd

* Nedladdningsbar programvara kan krävas för att du ska kunna använda funktionerna.
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FAKTABLAD

Logitech Webcam C930e

Produktspecifikationer
Pris SEK 999
Artikelnr 960-000972

Utan klämma:
Bredd   94 mm
Höjd   29 mm
Djup   24 mm

Med klämma:
Bredd   94 mm
Höjd   43 mm
Djup   71 mm

Vikt   162 g

Garanti
3 år

I förpackningen
• Webbkameran Logitech C930e
• Externt sekretesskydd
• Snabbstartsguide

Systemkrav
• Windows® 7 eller Windows® 8 
• Mac OS® X 10.7 eller senare 
• 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor 
• Minst 2 GB RAM-minne 
• Hårddiskutrymme for inspelade videor 
• USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)

VIKTIGA FUNKTIONER

Den första HD-webbkameran (1080p) som 
stöder H.264 med skalbar videokodning och 
UVC 1.5-kodningsteknik

Frigör datorns bandbredd genom att bearbeta 
video i kameran. Bearbetningen anpassas 
dynamiskt efter den tillgängliga bitströmmen. 
Resultatet är en jämnare videoström i program 
som Microsoft® Lync™ 2013. 

Den bredaste bildvinkeln någonsin i en 
webbkamera för stationära datorer 

Den utökade bildvinkeln (på 90 grader) är 
perfekt för presentationer på en whiteboard 
eller för demonstrationer.

Videokvalitet i HD-format (1080p)  
vid 30 bildrutor per sekund

Erbjuder verklighetstrogen HD-video i 
konferenssamtal, så att ansiktsuttryck, icke-
verbala signaler och gester kan ses tydligt.

4X digital zoom i Full HD-format

4X zoom vid 1080p ger maximal detaljrikedom 
i samtal, grafiska element och presentationer.*

Alternativ för panorering, vinkling och 
zoomning 

Panorera, vinkla och zooma inom den 
90-gradiga bildvinkeln, så att du kan fokusera 
på valfritt område under videokonferenser för 
stationära datorer.*

Certifierad för Microsoft® Lync™ 2013 och 
Skype®, kompatibel med de flesta EK- och 
webbkonferensprogram 

Enkel anslutning för dina favoritvideoprogram 
på antingen pc eller Mac. Stöder H.264 1080p 
för Lync™ 2013.

Carl Zeiss®-glasobjektiv med autofokus

Få knivskarpa bilder till och med när du 
visar närbilder, whiteboard-teckningar eller 
produktdemonstrationer.

Praktisk sekretesskydd 

Enkelt linsskydd som minskar insynen och ökar 
säkerheten.

Enkel USB-anslutning 

Ansluts enkelt till pc- eller Mac-datorer utan 
att någon ytterligare programvara behövs.

Olika monteringsalternativ 

Du kan montera kameran där den passar bäst 
– på en lcd-skärm, en bärbar dator eller en 
bordsskiva – med den medföljande klämman 
eller fästet på stativet.


