
Trực tiếp trải nghiệm cuộc gọi video là điều tuyệt vời nhất 
tiếp theo. Webcam C930e của Logitech® mang lại video 
và âm thanh rõ nét trong hầu như mọi môi trường, ngay 
cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Với HD 1080p, trường 
ngắm rộng 90 độ, khả năng quét ngang, nghiêng và thu 
phóng kỹ thuật số 4x, C930e mang lại các tính năng 
webcam tiên tiến cho trải nghiệm hội nghị video vượt trội.
Nâng cao chất lượng hội họp với video luôn sắc nét – 

ngay cả khi băng thông bị giới hạn. Webcam C930e 
hỗ trợ chuẩn nén H.264 UVC 1.5 với công nghệ 
Mã hóa Video có thể thay đổi để giảm thiểu sự phụ 
thuộc vào máy tính và các nguồn mạng. Cộng thêm 
khả năng kết nối cắm vào là sử dụng qua USB giúp 
Webcam C930e khởi động đơn giản, dễ dàng thao 
tác hơn. 

Với các chứng nhận cấp độ doanh nghiệp tiên tiến và 
tích hợp nâng cao với các thành viên Chương trình 
Hợp tác của Logitech (LCP)3, bạn có thể tiến hành 
buổi thuyết trình kế tiếp hoặc cuộc họp video với sự tự 
tin hoàn toàn bằng cách sử dụng bất kỳ ứng dụng hội 
nghị video nào. 
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1 Đối với Skype® for Business, Cisco® và các thành viên Chương trình 
Hợp tác của Logitech (LCP), bao gồm Vidyo, Zoom và Lifesize Cloud. 
Xem www.logitech.com/lcp để biết danh sách đầy đủ và thông tin 
mới nhất.

2 Xem www.logitech.com/ciscocompatibility để biết phiên bản mới nhất.

3 Bao gồm BlueJeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, và Zoom. Xem  
www.logitech.com/lcp để biết danh sách đầy đủ và thông tin mới nhất.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Webcam C930e 
Part #: 960-000976 
UPC: 097855096005

  YÊU CẦU HỆ THỐNG

Windows® 7, Windows 8 hoặc Windows 10

Mac OS X® 10.7 trở lên

Bộ xử lý 2.4GHz Intel® Core 2 Duo

RAM 2 GB trở lên

Bộ nhớ ổ cứng để lưu các video đã ghi

Cổng USB 2.0 (sẵn sàng cho USB 3.0)

BÊN TRONG HỘP

Webcam C930e của Logitech

Màn chập bảo vệ bên ngoài

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM

Không có kẹp 
Chiều rộng 3,7 inch (94mm) Chiều cao 1,14 inch (29mm) Chiều 
sâu .95 inch (24mm)

Có kẹp 
Chiều rộng 3,7 inch (94mm) Chiều cao 1,7 inch (43mm) Chiều 
sâu 2,8 inch (71mm) Trọng lượng 5.7 ounce (162g)

Kích thước bao bì 
7.1 x 5.3 x 3.2 in (180 x 135 x 81mm)  
Trọng lượng: 13,9 oz (393g)

Chất lượng video HD 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây
Mang video HD chân thực tới mọi cuộc gọi hội nghị, cho phép 
các biểu cảm, ngôn ngữ không lời và cử chỉ được nhìn thấy rõ 
ràng.

Trường ngắm webcam doanh nghiệp lớn nhất từ trước tới 
nay 
Tận hưởng tầm nhìn mở rộng – 90 độ – hoàn hảo để trình bày 
bằng bảng trắng hoặc thực hiện bản demo.

Tiêu chuẩn H.264 UVC 1.5 với công nghệ Mã hóa Video có 
thể mở rộng
Giải phóng băng thông máy tính bằng cách đưa việc xử lý video 
vào trong camera, điều chỉnh linh hoạt theo luồng bit hiện có. 
Kết quả là tạo ra dòng video mượt mà hơn trong các ứng dụng 
như Skype® for Business.

Công nghệ RightLightTM 2 của Logitech và tính năng lấy nét 
tự động
Webcam điều chỉnh thông minh để cải thiện chất lượng hình ảnh 
trong điều kiện ánh sáng yếu với nhiều khoảng cách khác nhau.

Thu phóng kỹ thuật số 4 lần với chất lượng full HD
Khả năng thu phóng 4 lần với chất lượng 1080p mang đến mức chi 
tiết lớn nhất cho cuộc gọi, hình ảnh và bài thuyết trình của bạn.

Tùy chọn quét ngang, nghiêng và thu phóng
Quét ngang, nghiêng và thu phóng trong phạm vi trường ngắm 
90 độ để lấy nét trong các cuộc hội nghị video trên bàn làm việc.2

Chứng nhận đẳng cấp chuyên nghiệp 
Được chứng nhận cho Skype for Business, tương thích với 
Cisco® 2 và tích hợp nâng cao với các thành viên Chương trình 
Hợp tác của Logitech (LCP)3 trải nghiệm tích hợp với hầu hết 
các nền tảng hội nghị video cấp độ doanh nghiệp.

Thấu kính cao cấp
Tận hưởng hình ảnh sắc nét ngay cả khi trình bày tài liệu cận 
cảnh, vẽ trên bảng trắng hay bản demo về sản phẩm.

Màn chập bảo vệ tiện lợi
Nắp thấu kính dễ dàng tăng thêm độ an toàn và riêng tư.

Khả năng kết nối USB để sử dụng ngay sau khi cắm
Dễ dàng kết nối với máy tính hoặc máy Mac® mà không cần 
thêm phần mềm.

Tùy chọn đa gắn
Tự do gắn camera ở bất kỳ đâu cho hiệu quả tốt nhất – màn 
hình LCD, notebook, hay máy tính bảng – bằng cách sử dụng 
kẹp hoặc chân máy có ren đi kèm.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

BẢO HÀNH

Phần cứng có giới hạn trong 3 năm

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH 

Được chứng nhận cho Skype for Business, tương thích với 
Cisco2 và tích hợp nâng cao với các thành viên Chương trình 
Hợp tác của Logitech (LCP)3 đem đến trải nghiệm tích hợp với 
hầu hết các nền tảng hội nghị video cấp độ doanh nghiệp.

TÀI LIỆU TẢI VỀ PHẦN MỀM 

Ứng dụng Optiional Camera Settings (Cài đặt Camera tùy chọn) 
cung cấp các tùy chọn quét ngang, nghiêng và thu phóng. 
 
Để tải xuống, truy cập: www.logitech.com/support/c930e



XEM SO SÁNH VỀ C930E.
Tải về Ma trận So sánh Webcam hợp tác video và so sánh các tính năng 

của toàn bộ các dòng webcam của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về hợp tác video với Logitech, truy cập: 
www.logitech.com/video-collaboration/resources

THƯ VIỆN 
VIDEO

TIỆN NGHIÊN 
CỨU

THÔNG TIN 
SẢN PHẨM

CÂU CHUYỆN CỦA 
KHÁCH HÀNG

TRANG 4 CHỈ DÀNH CHO WEB

TẢI VỀ MA TRẬN SO SÁNH




