
A sokat utazó szakemberek számára a 
Logitech® B525 HD Webcam megkönnyíti a 
személyes beszélgetést, bárhol legyenek is. 
A kényelmes, összecsukható kialakításának 
köszönhetően elcsomagolhatja és bárhová 
magával viheti. Csak csatlakoztatnia kell 
laptopjához, és már indulhat is a megbeszélés.

A 30 képkocka/másodperc sebességgel 
rögzített 720p HD-felbontású videóval a B525 
HD Webcam kristálytiszta videókat biztosít 
még rossz fényviszonyok között is. A beépített 
automatikus fókuszálás biztosítja az élességet 
akár 10 cm-nél is.

Az USB plug and play egyszerűségével 
szempillantás alatt üzembe helyezhető. 
Sőt, az üzleti minősítésekkel és a Logitech 
Collaboration Program (LCP) résztvevőivel1 
való nagyfokú integráció fennakadásmentes 
megbeszélési élményt biztosít a 
videokonferencia-alkalmazásokkal.
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1  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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RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

UVC mód (nincs szükség szoftvertelepítésre)

Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10

A DOBOZ TARTALMA

Webkamera

Felhasználói útmutató

GARANCIA

3 év korlátozott garancia a hardverre

KOMPATIBILITÁS

Skype for Business minősítésű, Microsoft® LyncTM 
alkalmazáshoz optimalizált, Cisco Jabber®- és 
WebEx®-kompatibilis. Nagyfokú integráció a Logitech 
Collaboration Program (LCP) résztvevőivel1.

TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG

Csipesszel 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
2,7 x 1,14 x 1,6 hüvelyk 
88 g (3,1 uncia)

Kompatibilis a legtöbb videokonferencia-
alkalmazással
A felhasználók tetszés szerinti videokonferencia-
programot használhatnak.

Kiváló minőségű HD-felbontású kép automatikus 
fókuszálással
720p HD-felbontás akár 30 képkocka/másodperc 
felvételi sebességgel és automatikus fókuszálással – a 
kép borotvaéles, még közeli felvételnél is (a kamera 
lencséjétől akár 10 cm-re).

2,0 megapixel tényleges felbontású érzékelő 
RightLight™ 2 technológiával
Biztosítsa a kiemelkedő képminőséget még 
gyengébben megvilágított irodákban vagy 
konferenciatermekben is.

HD-felbontású videohívás (1280 x 720 képpont) az 
ajánlott rendszerrel

Automatikus fókuszálás

Beépített sztereó mikrofon

FŐ FUNKCIÓK

MŰSZAKI ADATOK

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

Kiváló minőségű mikrofonok
A beépített mikrofonok biztosítják a kristálytiszta 
hangzást. 

3 év korlátozott garancia a hardverre
A Logitech for Business a kiterjesztett garanciával 
eleget tesz az üzletemberek igényeinek.

Dizájn előnyök üzleti alkalmazásoknál
A 360°-ban forgatható talppal könnyen állíthatja a 
kamerát különböző szögekben attól függően, hogy 
egy- vagy többszemélyes hívásra készül. Ha pedig 
szeretne elrejtőzni, csak forgassa el a kamerát saját 
magáról.

69° szélességű látótér

Univerzális csipesz hordozható számítógépekre vagy 
LCD monitorokra

Támogatja a nagy sebességű USB 2.0 szabványt

UVC-megfelelőség

Páratlan hordozhatóság hála az összehajtható 
kivitelének
Az összehajtható kivitelnek köszönhetően könnyedén 
elpakolhatja a kamerát és magával viheti anélkül, 
hogy külön táskára lenne szüksége – tökéletes 
megoldás azon üzletembereknek, akik gyakran 
vannak úton.

Valódi plug and play
Csak csatlakoztassa a Logitech B525 HD Webcam 
kábelét, válassza ki a kívánt videós alkalmazást, és 
kezdődhet is a megbeszélés.

Univerzális csipesz
Egyaránt rögzíthető LCD monitorra vagy hordozható 
számítógépre.

2,0 megapixel tényleges felbontású érzékelő 
RightLight™ 2 technológiával

Kompatibilis a legtöbb videokonferencia-
alkalmazással

1,5 méteres (5 láb) kábel


