
Videosamtal där det känns som om alla är 
på samma plats. Webbkameran Logitech® 
C930e levererar bra bildkvalitet och tydligt 
ljud i nästan alla miljöer – till och med i svagt 
ljus. Med HD 1080p, en bildvinkel på 90 grader, 
panorering, lutning och 4x digital zoom är 
C930e fullpackad med avancerade finesser.
 

Öka produktiviteten under mötena med 
fantastiskt tydlig video i alla lägen – även när 
bandbredden är begränsad. Webbkameran 
C930e har stöd för H.264 med skalbar 
videokodning och UVC 1.5-kodning 
som minimerar behovet av dator- och 
nätverksresurser. Starta och använd 
webbkameran C930e enkelt via den smidiga 
USB-anslutningen. 

Med avancerade certifieringar i företagsklass 
och förbättrad integration med Logitech 
Collaboration Program (LCP)-medlemmar3 
kan du känna dig helt trygg vid nästa 
presentation eller videomöte, med valfritt 
videokonferensprogram. 
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1  Med Microsoft® Lync® 2010 och 2013, Skype for Business, 
Cisco Jabber® och Logitech Collaboration Program (LCP)-
medlemmar, inklusive Vidyo, Zoom och Lifesize Cloud 
(senaste informationen finns på www.logitech.com/lcp).

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

3 Omfattar Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo och Zoom. 

En komplett lista och den senaste informationen finns på 
www.logitech.com/lcp
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Webbkamera C930e
Artikelnr: 960-000972
EAN: 5099206045200

INNEHÅLL

Logitech Webcam C930e

Externt sekretesskydd

Snabbstartsguide

SYSTEMKRAV

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10

Mac OS X® 10.7 eller senare

2,4GHz Intel® Core 2 Duo-processor

Minst 2GB RAM

Hårddiskutrymme för inspelade videofilmer

USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)

NEDLADDNING AV DRIVRUTINER ELLER 
PROGRAMVARA KRÄVS 

Logitechs tillvalsprogram som kan användas  
för att panorera, vinkla och zooma finns på  
www.logitech.com/support/c930e

GARANTI

3 års begränsad maskinvarugaranti

KOMPATIBILITET

Professionell certifiering Ledande affärscertifiering 
(optimerad för Microsoft® Lync®, certifierad för 
Skype for Business, Cisco Jabber® och kompatibel 
med WebEx®2) och förbättrad integration med 
Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmar3 
säkerställer en integrerad upplevelse med de flesta 
videokonferensplattformar i företagsklass.

PRODUKTMÅTT + VIKT

Utan klämma
Bredd 94 mm, höjd 29 mm, djup 24 mm

Med klämma 
Bredd 94 mm, höjd 43 mm, djup 71 mm, Vikt 162 g

Förpackningsmått 
180 x 135 x 81 mm  
Vikt: 393 g

Videokvalitet i HD-format (1080p) vid 30 
bildrutor per sekund
Återger verklighetstrogen HD-video under 
konferenssamtal, så att ansiktsuttryck, icke-verbala 
signaler och gester kan ses tydligt.

Största bildvinkeln någonsin
Den utökade bildvinkeln (90 grader) är perfekt 
för presentationer på en whiteboard eller för 
demonstrationer.

H.264 UVC 1.5 med skalbar videokodning
Frigör datorns bandbredd genom att videon 
bearbetas i kameran. Bearbetningen anpassas 
dynamiskt efter den tillgängliga bitströmmen. 
Resultatet är en smidigare videoström under 
videokonferenser.

MIKROFON: (TX)

Typ: Dubbelriktad ECM

Frekvensåtergivning: 100 Hz–7 kHz

Känslighet: -45 dB ±3 dB

Distorsion: <10 % vid 1 kHz, 10 dBPa (MRP) insignal

Driftsspänning: 1,4–5,0 V (likström)

VIKTIGA FUNKTIONER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

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

4X digital zoom i Full HD-format
4x zoom vid 1080p ger maximal detaljrikedom i 
samtal, grafiska element och presentationer.

Alternativ för panorering, vinkling och 
zoomning
Panorera, luta och zooma inom den 90-gradiga 
bildvinkeln, så att du kan fokusera på valfritt område 
under videokonferenser.

Professionell certifiering  
Ledande affärscertifiering (optimerad för Microsoft® 
Lync®, certifierad för Skype for Business, Cisco Jabber® 
och kompatibel med WebEx®2) och förbättrad 
integration med Logitech Collaboration Program 
(LCP)-medlemmar3 säkerställer en integrerad 
upplevelse med de flesta videokonferensplattformar i 
företagsklass.

HÖGTALARE: (RX)

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

Känslighet: 103 dB {39}±{40}3 dB vid 1 kHz, insignal 1 
mW/typ 4153 konstgjort öra

Distorsion: < 4 % vid 1 kHz, 0dBm0, 1 kHz

Kompatibel med EN60950-1

Logitech RightLightTM 2-teknik och autofokus 
Webbkameran förbättrar bildkvaliteten vid svag 
belysning och i motljuslägen på flera olika avstånd.

Praktiskt sekretesskydd
Enkelt linsskydd som minskar insynen och ökar 
säkerheten.

Enkel USB-anslutning
Ansluts enkelt till en PC- och Mac®-dator utan att 
någon ytterligare programvara behövs.

Flera monteringsalternativ
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.


