
Videohívások, amelyeknél már csak a 
személyes részvétel lehet jobb. A Logitech® 
C930e webkamera tiszta képet és hangot 
biztosít szinte bármilyen környezetben, 
még rossz fényviszonyok között is. 1080p 
HD-felbontásával, 90 fok széles látóterével, 
pásztázási és döntési lehetőségével, illetve 4x-
es digitális nagyításával a C930e nincs híján a 
fejlett szolgáltatásoknak.
 

Emelje a hatékonyságot a mindig 
figyelemreméltóan tiszta videóval – még 
akkor is, amikor a sávszélesség korlátozott. 
A C930e webkamera támogatja a H.264 
UVC 1.5 skálázható videotömörítést (SVC), 
hogy a lehető legkisebb mértékben függjön 
a számítógépes és hálózati erőforrásoktól. Az 
USB plug and play csatlakoztatás segítségével 
pedig a C930e webkamerát egyszerű 
beüzemelni, és még könnyebb működtetni. 

Üzleti minősítéseinek és a Logitech 
Collaboration Program (LCP) résztvevőivel3 
való nagyfokú integrációjának köszönhetően 
Ön bármely videokonferencia-alkalmazást 
használva tökéletes magabiztossággal 
vághat bele a következő bemutatóba vagy 
videokonferenciába. 
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1  A Microsoft® Lync® 2010 és 2013, Skype for Business, Cisco 
Jabber® alkalmazásokkal és a Logitech Collaboration 
Program (LCP) résztvevőivel, köztük a következőkkel:  
Vidyo, Zoom és Lifesize Cloud (a legfrissebb információkat  
a www.logitech.com/lcp weboldalon találja).

2  A legfrissebb változatot a www.logitech.com/
ciscocompatibility weboldalon találja meg

3  Többek között: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo és a 
Zoom. 

A legfrissebb információkat a www.logitech.com/lcp 
weboldalon találja meg
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A DOBOZ TARTALMA

Logitech C930e Webcam

Külső zárófedél

Termékkalauz

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10

Mac OS X® 10.7 vagy újabb

2,4 GHz Intel® Core 2 Duo processzor

2 GB RAM vagy ennél több

Merevlemez-terület a rögzített videók számára

USB 2.0 port (USB 3.0 használatára kész)

ILLESZTŐPROGRAM/SZOFTVER LETÖLTÉSE 
SZÜKSÉGES 

A Logitech opcionális alkalmazást biztosít, amely 
lehetővé teszi a pásztázást, döntést és nagyítást: 
www.logitech.com/support/c930e

GARANCIA

3 év korlátozott garancia a hardverre

KOMPATIBILITÁS

Piacvezető vállalati tanúsítványok (Microsoft® Lync® 
2013 alkalmazáshoz optimalizált, Skype for Business 
minősítésű, Cisco Jabber®- és WebEx®-kompatibilis2), 
illetve nagyfokú integráció a Logitech Collaboration 
Program (LCP) résztvevőivel3, integrált használat az 
legtöbb üzleti videokonferencia-platformmal.

TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG

Rögzítőcsipesz nélkül
Szélesség: 94 mm  
magasság: 29 mm 
mélység: 24 mm

Rögzítőcsipesszel 
Szélesség: 94 mm  
magasság: 43 mm 
mélység: 71 mm  
tömeg: 162 g 

A csomagolás méretei 
180 x 135 x 81 mm 
Tömeg: 393 g

1080p HD felbontású videó másodpercenkénti  
30 képkockával
Élethű HD-felbontású videót biztosít a 
konferenciahívásokhoz, tisztán láthatóvá teszi az 
arckifejezéseket, a nonverbális kommunikációt és a 
mozgásokat.

Az eddigi legszélesebb látótér
Élvezze a kiterjesztett – 90 fokos – látóteret, amely 
tökéletes táblánál tartott előadásokhoz vagy 
bemutatók tartásához.

H.264 UVC 1.5 skálázható videotömörítéssel 
(SVC)
Sávszélességet szabadít fel azzal, hogy a videó 
feldolgozása a kamerán belül történik, dinamikusan 
alkalmazkodva a rendelkezésre álló bitfolyamhoz. Az 
eredmény: egyenletesebb videó a videokonferencia-
alkalmazásokban.

MIKROFON: (TX)

Típus: Irányított elektret mikrofon (ECM)

Frekvenciaátvitel: 100 Hz – 7 kHz

Érzékenység: -45 dB ±3 dB

Torzítás: <10% @ 1 kHz, 10 dBPa (MRP) bemenet

Működési feszültség: 1,4 – 5,0 V (egyenáram)

FŐ FUNKCIÓK

MŰSZAKI ADATOK

További információk: 
www.logitech.com
További kérdéseivel és megrendeléseivel 
kérjük, forduljon viszonteladójához.

4x-es digitális nagyítás teljes HD felbontásban
Az 1080p felbontás melletti 4x-es nagyítás a 
lehető legtöbb részletet biztosítja hívásainak, 
látványelemeinek és bemutatóinak.

Pásztázási, döntési és nagyítási lehetőség
Pásztázás, döntés és nagyítás a 90 fokos látótéren 
belül a videohívásokon belüli fókuszáláshoz.

Professzionális vállalati tanúsítványok 
Piacvezető vállalati tanúsítványok (Microsoft® Lync® 
2013 alkalmazáshoz optimalizált, Skype for Business 
minősítésű, Cisco Jabber®- és WebEx®-kompatibilis2), 
illetve nagyfokú integráció a Logitech Collaboration 
Program (LCP) résztvevőivel3, integrált használat az 
legtöbb üzleti videokonferencia-platformmal.

HANGSUGÁRZÓK: (RX)

Frekvenciaátvitel: 150 Hz – 7 kHz (ITU-T TIA920)

Érzékenység: 103 dB ±3 dB – 1 KHz, 1 mW bemenet és 
4153-as típusú mesterséges fül mellett

Torzítás: <4% @ 1kHz, 0 dBm0, 1 kHz

Megfelel az EN60950-1 szabványnak

Logitech RightLightTM 2 technológia és 
automatikus fókuszálás
A webkamera okosan alkalmazkodik, hogy 
különböző távolságok esetén, rossz fényviszonyok 
között is javítsa a képminőséget.

Kényelmes zárófedél
Egyszerű zárófedél az adatvédelem és biztonság 
érdekében.

Plug and play USB-kapcsolat
Egyszerűen, további szoftver nélkül csatlakoztatható 
PC vagy Mac® számítógépekhez.

Többféle rögzítési lehetőség
A mellékelt csipesszel vagy a háromlábú állványhoz 
történő előkészítéssel a webkamerát szabadon 
elhelyezheti bárhová, ahol megfelelőnek ítéli – legyen 
szó LCD-képernyőről vagy hordozható számítógép 
vagy táblagép.


