
Logitech Webcam C925e ger dig knivskarp  
video för bättre upplevelser ansikte mot 
ansikte på i stort sett alla stationära 
datorer. 

Logitech Webcam C925e har en bildvinkel 
på 78 grader och använder RightLight™ 
2-teknik, full HD-video och autofokus för 
att ge dig en enastående samarbetsupple-
velse med förbättrad bildkvalitet vid svag 
belysning och i motljuslägen på flera olika 
avstånd. 

Riktningsoberoende dubbla stereomikro-
foner ger dig kristallklart ljud på privata 
kontor och öppna arbetsplatser. Använ-
dare kan snabbt använda det inbyggda 
sekretesskyddet för att dölja sig från 
videoströmningen.

C925e är framtagen för alla som vill för-
bättra det dagliga videosamarbetet. USB 
med lättkonfigurerad anslutning gör att 
du kommer i gång på nolltid. 

Den fungerar även med alla programva-
ror för videokonferenser – inklusive de du 
redan använder. 

Användare kan förvänta sig en smidigt 
integrerad mötesupplevelse med avance-
rade företagscertifikat, inklusive Skype for 
Business- och Cisco Jabber®-kompatibili-
tet, samt förbättrad integrering med Lo-
gitech Collaboration Program (LCP)-med-
lemmar1. 
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1  Omfattar Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo och Zoom.  
En komplett lista och den senaste informationen finns på 
www.logitech.com/lcp. 

2  Senaste versionen finns på www.logitech.com/
ciscocompatibility 
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Logitech Webcam C925e 
Artikelnr: 960-001076
EAN-kod: 5099206064027

SYSTEMKRAV

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10
Mac OS® X 10.7 eller senare
SUSE Linux 11 SP2 (för Cisco VXC6215)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kamera

Videosamtal i upp till 1080p med 30 bildrutor per 
sekund (upp till 1920 x 1080 bildpunkter)

H.264-videokomprimering

Inbyggda dubbla stereomikrofoner med automatisk 
brusreducering

Inbyggt linsskydd

Autofokus

Automatisk justering vid svagt ljus

Höghastighets-USB 2.0 (USB 3.0-kompatibel)

Universalklämma för lcd-skärmar, CRT-skärmar och  
bärbara datorer som passar kamerastativ

I FÖRPACKNINGEN
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TYPGODKÄNNANDEN

Certifierad för Skype for Business, optimerad för 
Microsoft® Lync®, Skype®-certifierad, Cisco Jabber®  
och WebEx®-kompatibel2

PRODUKTMÅTT + VIKT

Utan klämma och 
kabel
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3 tum
170 g/6,0 oz

Med klämma och 
kabel 
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8 tum
170 g/6,0 oz

1080p HD-video i upp till 30 bildrutor per sekund

Inbyggd UVC H.264-kodning

78 graders bildvinkel

Riktningsoberoende dubbla stereomikrofoner

Praktisk sekretesskydd

Logitech RightLight™ 2-teknik och autofokus

Användarvänlig

Flera monteringsalternativ 

Certifieringar för proffskvalitet

Full HD 1080p 30 fps lämnar ett bestående intryck varje gång med verklighetstrogna videosamtal.

Frigör datorns bandbredd eftersom videon bearbetas i kameran.

Du kan se mer utan att ändra kamerans läge, beskära eller zooma.

Utformade för ljudupptagning med tydlig kommunikation i större lokaler som kontor och i mindre konferensrum.

Enkelt linsskydd som minskar insynen och ökar säkerheten.

Webbkameran förbättrar bildkvaliteten vid svag belysning och i motljuslägen på flera olika avstånd.

Videomöten förenklas med en smidig USB-anslutning, som gör konfiguration och användning lättare.

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.

Ledande affärscertifiering (Certifierad för Skype for Business, optimerad för Microsoft® Lync®, Cisco Jabber® och 
kompatibel med WebEx®2) och förbättrad integration med Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmar1 
säkerställer en integrerad upplevelse med de flesta videokonferensplattformar i företagsklass.

FUNKTIONER FÖRDELAR

Mer information finns här:  
www.logitech.com/sv-se
Kontakta önskad återförsäljare för att lägga 
en beställning eller om du har ytterligare 
frågor.


