
Bredest, skarpest, raskest
Samhandling i Full-HD

Logitech Webcam C930e 
Logitech Webcam C930e har den bredeste synsvinkelen noensinne for et skrivebordskamera –  
90 grader – og er det første med HD 1080p H.264/SVC UVC 1.5-koding, den nyeste teknologien 
som frigjør båndbredde på datamaskinen med video-prosessering innebygd i kameraet. Med 
funksjoner som panorer, vipp og zoom, og video i 1080p HD, leverer dette kameraet den foreløpig 
beste opplevelsen innen skrivebordssamarbeid. 

Funksjoner:
•  1080p HD med 30 bilder per sekund

•  H.264 med skalerbar videokoding (SVC) og kodeteknologien UCV 1.5

•  90-graders synsvinkel

•  4 x digital zoom i full HD

•  Alternativer for panorering, vipping og zoom styrt via programvare

•  Sertifisert for Microsoft® Lync™ 2013 og Skype®, kompatibel med de fleste UC- og nettkonferanseprogrammer 

•  Carl Zeiss®-glassobjektiv med autofokus 

•  Praktisk linsebeskytter

•  Enkel usb-tilkopling

•  Mange alternativer for montering

UC for Real People



Linsebeskytter

* Nedlastbar programvare kan være påkrevd for å styre opplevelse.
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DATA SHEET

Logitech Webcam C930e

Produktspesifikasjoner
Pris NOK 849
Del # 960-000972

Uten klips:
Bredde   94 mm
Høyde   29 mm
Dybde   24 mm

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

Vekt   162 g

Garanti
3 års

I esken
• Logitech C930e webcam
• Ekstern linsebeskytter
• Hurtigstartveiledning

Systemkrav
• Windows® 7 eller Windows® 8 
• Mac OS® X 10.7 eller nyere 
• 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-prosessor 
• 2 GB RAM eller mer 
• Harddiskplass til opptak 
• usb 2.0-port (støtte for usb 3.0)

FUNKSJONER I SØKELYSET

Det første 1080p hd-webkameraet med 
 støtte for H.264 med skalerbar videokoding 
(SVC) og kodeteknologien UCV 1.5 

Frigjør båndbredde på datamaskinen ved å 
foreta video-prosesseringen i kameraet som er 
automatisk justert til tilgjengelig signalstrøm. 
Resultatet er jevnere videostrøm i programmer 
som Microsoft® Lync™ 2013. 

Den bredeste synsvinkelen noensinne  
for et skrivebordskamera 

Utvidet visning i 90 grader, perfekt for 
presentasjoner på tavle eller demonstrasjoner.

1080p HD-videokvalitet  
med 30 bilder per sekund

Bringer naturtro HD-video til 
konferansesamtaler og gjør det  
mulig å se uttrykk, ikke-verbale  
signaler og bevegelser klart.

4 x digital zoom i full HD

4 x zoom ved 1080p gir det høyeste 
detaljnivået for samtaler, grafikk og 
presentasjoner.*

Alternativer for panorering, vipping og zoom 

Panorer, vipp og zoom innenfor en 90-graders 
synsvinkel fokusert visning i løpet av 
videokonferansen fra skrivebordet.*

Sertifisert for Microsoft® Lync™ 2013 og 
Skype®, kompatibel med de fleste UC- og 
nettkonferanseprogrammer 

Enkel installering for bruk i 
favorittprogrammene dine for video,  
både på pc og Mac; støtter H.264 1080p  
for Lync™ 2013.

Carl Zeiss®-glassobjektiv med autofokus

Nyt de sylskarpe bildene selv når du viser 
nærbilder av dokumenter, tavletegninger eller 
produktdemonstrasjoner.

Praktisk linsebeskytter

Enkel linsebeskytter for ekstra personvern og 
sikkerhet.

Enkel usb-tilkopling 

Enkel installering på pc og Mac, uten behov for 
ekstra programvare.

Mange alternativer for montering 

Frihet til å montere kameraet der det fungerer 
best – lcd-skjerm, bærbar datamaskin eller 
på bordet – ved å bruke klips eller sporet for 
tripod-stativ.


