
Skarpest, hurtigst, bredest
Kommunikation fra skrivebordet  

via HD-video

Logitech Webcam C930e 
Logitech Webcam C930e har det bredeste synsfelt i et kamera til skrivebordet nogensinde – 
90 grader – og det er det første kamera med en HD-opløsning på 1080 p og H.264/SVC UVC 
1.5-indkodning hvilket er den nyeste teknologi til at frigøre pc’ens båndbredde vha. videobehandling 
på kameraet. Med funktioner til at panorere, vippe og zoome samt HD-video med en opløsning 
på 1080 p giver dette webkamera det mest professionelle samarbejde fra skrivebordet via video 
nogensinde.

Funktioner:
•  HD-videokvalitet på 1080 p med 30 billeder pr. sekund

•  H.264 med skalerbar videoindkodning (SVC) og UVC 1.5-indkodningsteknologi

•  90-graders diagonalt synsfelt

•  4 x digital zoom i fuld HD

•  Panorering, vipning og zoom styres via softwaren

•   Godkendt til Microsoft® Lync™ 2013 og Skype®, kompatibelt med de  

fleste programmer til samlet kommunikation (UC) og videokonferencer 

•  Carl Zeiss®-glasobjektiv med autofokus 

•  Praktisk lukker som dækker kameraets objektiv

•  USB-tilslutning og Plug and Play

•  Mange monteringsmuligheder

UC for Real People



Lukker som dækker 

kameraets objektiv

*Der kræves muligvis software som kan downloades, til at styre kameraets funktioner.
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DATAARK

Logitech Webcam C930e

Produktspecifikationer
Pris DKK 849 
Produktnummer 960-000972

Uden klips:
Bredde   94 mm
Højde   29 mm
Dybde   24 mm

Med klips:
Bredde   94 mm
Højde   43 mm
Dybde 71 mm

Vægt   162 g

Garanti
3 år

Kassen indeholder
• Logitech C930e-webkamera
•  Ekstern lukker som dækker kameraets 

objektiv
• Brugervejledning

Systemkrav
• Windows® 7 eller Windows® 8 
• Mac OS® X 10.7 eller nyere 
• 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor 
• 2 GB RAM eller mere 
• Plads til optagne videoer på harddisken 
• USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibelt)

FOKUS PÅ FUNKTIONER

Det første HD-webkamera med en opløsning 
på 1080 p og understøttelse af H.264 
med skalerbar videoindkodning og UVC 
1.5-indkodningsteknologi  

Frigør pc’ens båndbredde vha. 
videobehandling på kameraet med dynamisk 
justering i forhold til den tilgængelige bitstrøm. 
Resultatet er en mere jævn videotransmission i 
programmer som Microsoft® Lync™ 2013. 

Det bredeste synsfelt nogensinde i  
et kamera til skrivebordet  

Det udvidede synsfelt på 90 grader er perfekt 
til præsentationer med et whiteboard eller 
demonstrationer.

HD-videokvalitet på 1080 p med 30 billeder 
pr. sekund

Med HD-video gøres konferenceopkald mere 
levende, så man klart kan se ansigtsudtryk, 
ikke-verbale tegn og bevægelser.

4 x digital zoom i fuld HD

4 x zoom ved 1080 p giver det højeste 
niveau af detaljer til dine opkald, billeder og 
præsentationer.*

Panorerings-, vippe- og zoomfunktion  

Der kan panoreres, vippes og zoomes inden 
for det 90-graders synsfelt, så der opnås en 
fokuseret visning under videokonferencer fra 
skrivebordet.*

Godkendt til Microsoft® Lync™ 2013 
og Skype®, kompatibelt med de fleste 
programmer til samlet kommunikation (UC) 
og videokonferencer  

Ægte Plug and Play-funktion til dine 
foretrukne videoprogrammer på pc eller Mac. 
Understøttelse af H.264 1080 p til Lync™ 2013.

Carl Zeiss®-glasobjektiv med autofokus  

Knivskarpe billeder, selv når der vises 
dokumenter på nært hold, en tegning på et 
whiteboard eller en produtdemonstration.

Praktisk lukker som dækker kameraets 
objektiv 

Brugervenlig lukker til objektivet, så du er 
sikker på der ikke er nogen som ser med når 
det ikke er hensigten.

USB-tilslutning og Plug and Play 

Nem at slutte til pc’er eller Mac-computere 
uden behov for yderligere software.

Mange monteringsmuligheder  

Fleksibilitet til at montere kameraet hvor det 
fungerer bedst – på et display, en bærbar eller 
stationær computer – vha. klipsen eller det 
indbyggede gevind til stativer.


