
Η Logitech Webcam C925e προσφέρει ευκρινή 
εικόνα για μια βελτιωμένη εμπειρία επικοινωνίας 
πρόσωπο με πρόσωπο από οποιονδήποτε σχεδόν 
υπολογιστή. 

Χάρη στο οπτικό πεδίο 78°, το βίντεο Full HD με 
αυτόματη εστίαση και την τεχνολογία RightLight™ 
2, η Logitech Webcam C925e προσφέρει μια εξαι-
ρετική εμπειρία συνεργασίας, βελτιώνοντας την 
εικόνα σε συνθήκες με χαμηλό ή κόντρα φωτισμό 
και σε διάφορες αποστάσεις. 

Τα δύο πανκατευθυντικά στερεοφωνικά μικρό-
φωνα προσφέρουν πεντακάθαρο ήχο, ανεξάρ-
τητα από το αν βρίσκεστε στο γραφείο σας ή 
σε κάποιον μεγάλο χώρο εργασίας. Οι χρήστες 
μπορούν πολύ γρήγορα να προστατέψουν το 
απόρρητό τους κατά τη διάρκεια της ροής βίντεο 
με το ενσωματωμένο κάλυμμα για την προστασία 
του απορρήτου.

Η κάμερα C925e είναι ειδικά σχεδιασμένη για 
όλους όσους αναζητούν έναν τρόπο να βελτιώ-
σουν την καθημερινή συνεργασία μέσω τηλεδι-
άσκεψης. Η εγκατάσταση και η λειτουργία της 
κάμερας είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς όλα 
γίνονται με μια απλή σύνδεση USB. 

Λειτουργεί, επίσης, με οποιαδήποτε εφαρμογή 
τηλεδιάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων αυτών 
που χρησιμοποιείτε ήδη. 

Χάρη στις πιστοποιήσεις επαγγελματικού επιπέ-
δου, που περιλαμβάνουν το Skype for Business 
και τη συμβατότητα με το Cisco Jabber®, καθώς 
και τη βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα μέλη του 
Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP)1, οι 
χρήστες μπορούν να βασίζονται σε μια ενιαία και 
απρόσκοπτη εμπειρία συσκέψεων. 
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1  Περιλαμβάνονται οι εταιρείες Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo 
και Zoom. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για την 
πλήρη λίστα και για νεότερες πληροφορίες. 

2  Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για 
τη νεότερη έκδοση 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Logitech Webcam C925e 
Κωδικός προϊόντος #: 960-001076
Κωδικός EAN: 5099206064027

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Windows® 7, Windows® 8 ή Windows® 10
Mac OS® X 10.7 ή νεότερη έκδοση
SUSE Linux 11 SP2 (για Cisco VXC6215)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάμερα

Κλήσεις βίντεο έως 1.080p στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο 
(έως 1.920 x 1.080 pixel)

Συμπίεση βίντεο H.264

Ενσωματωμένα, διπλά στερεοφωνικά μικρόφωνα με 
λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου

Ενσωματωμένο κάλυμμα φακού για την προστασία του 
απορρήτου

Αυτόματη εστίαση

Αυτόματη διόρθωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Πιστοποίηση Hi-Speed USB 2.0 (έτοιμη για χρήση με USB 3.0)

Το κλιπ γενικής χρήσης με δυνατότητα στήριξης σε τρίποδο, 
προσαρμόζεται σε laptop και σε οθόνες LCD ή CRT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Logitech Webcam C925e
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιημένη για το Skype for Business, βελτιστοποιημένη 
για το Microsoft® Lync®, πιστοποιημένη για το Skype®, 
συμβατή με Cisco Jabber® και WebEx®2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χωρίς το κλιπ και το 
καλώδιο
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3"
170 g/6,0 oz

Με το κλιπ και το 
καλώδιο 
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8"
170 g/6,0 oz

Βίντεο HD 1.080p με έως και 30 καρέ το δευτερόλεπτο

Τεχνολογία κωδικοποίησης UVC H.264

Οπτικό πεδίο 78°

Δύο πανκατευθυντικά στερεοφωνικά μικρόφωνα 

Εύχρηστο κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου

Τεχνολογία Logitech RightLight™ 2 και αυτόματη 
εστίαση

Εύκολη στη χρήση 

Πολλές επιλογές στήριξης 

Πιστοποιήσεις επαγγελματικού επιπέδου

Η εικόνα Full HD 1.080p στα 30 fps κερδίζει τις εντυπώσεις κάθε φορά καθώς προσφέρει κλήσεις βίντεο εξαιρετικής ποιότητας.

Απελευθερώνει πόρους του υπολογιστή καθώς η επεξεργασία του βίντεο γίνεται από την ίδια την κάμερα.

Δείτε περισσότερα χωρίς να αλλάζετε τη θέση της κάμερας, να κάνετε περικοπή ή ζουμ.

Σχεδιασμένη να καταγραφεί ήχο για πεντακάθαρες επικοινωνίες σε μεγάλους χώρους, όπως γραφεία και μικρές αίθουσες 
διασκέψεων.

Εύκολο κλείσιμο φακού για επιπλέον προστασία απορρήτου και ασφάλεια.

Η κάμερα web προσαρμόζεται έξυπνα για να προσφέρει εικόνα εξαιρετικής ποιότητας σε συνθήκες με χαμηλό ή κόντρα 
φωτισμό και σε διάφορες αποστάσεις.

Η εύκολη ρύθμιση και χρήση που προσφέρει η σύνδεση USB άμεσης τοποθέτησης και λειτουργίας, διευκολύνει τις 
τηλεδιασκέψεις.

Δυνατότητα στήριξης της κάμερας στο καλύτερο δυνατό σημείο — στην οθόνη LCD, στον φορητό ή τον επιτραπέζιο 
υπολογιστή — με τη χρήση του ενσωματωμένου κλιπ ή της ειδικής υποδοχής για τρίποδο.

Η πιστοποίηση για τις πιο διαδεδομένες λύσεις του κλάδου (Πιστοποιημένη για το Skype for Business, βελτιστοποιημένη για το 
Microsoft® Lync® 2013, συμβατή με Cisco Jabber® και WebEx®2) και η βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα μέλη του Προγράμματος 
συνεργασίας Logitech (LCP)1 διασφαλίζουν μια απρόσκοπτη εμπειρία με τις περισσότερες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης 
επαγγελματικού επιπέδου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:  
www.logitech.com
Για παραγγελίες ή περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινω-
νήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε.


