
Hareket halindeki profesyoneller için, Logitech® 
B525 HD Web Kamerası nerede olursanız 
olun yüz yüze görüşmenizi kolaylaştırır. 
Pratik katlanabilir tasarım, kamerayı kolayca 
paketleyip yanınızda taşımanıza olanak sağlar. 
Sadece dizüstü bilgisayarınıza bağlayın ve 
toplantınıza başlayın.

30 kare/saniyede 720p HD video çekmesiyle,
B525 HD Web Kamerası, düşük ışık koşullarında
bile net görüntü sunar. Dahili otomatik
odaklama da 10cm’ye kadar netliği korur.

USB tak ve çalıştır kolaylığı kurulumu anlık 
hale getirir. Ayrıca, gelişmiş iş sertifikaları ve 
Logitech İşbirliği Programı (LCP) üyeleriyle 
gelişmiş entegrasyon1, tüm video konferans 
uygulamalarında sorunsuz bir toplantı 
deneyimi sağlar.

Logitech B525 HD Web Kamerası  

KATLA VE ÇEK 
HD VIDEO.
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1  Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, ve Zoom dahildir.

Tam liste ve en güncel bilgiler için www.logitech.com/lcp 
adresini ziyaret edin
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ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIKLERI

B525 HD Web Kamerası
Parça No: 960-000842
EAN: 5099206030725

SISTEM GEREKSINIMLERI

UVC modu (Yazılım yüklenmesi gerekmez)

Windows® 7, Windows® 8 veya Windows® 10

KUTUNUN IÇINDEKILER

Web Kamerası

Kullanıcı belgeleri

GARANTI

3 yıl sınırlı donanım garantisi

UYUMLULUK

Skype Kurumsal sertifikalıdır ve Microsoft® LyncTM 
için en iyi hale getirilmiştir, Cisco Jabber® ve WebEx® 
uyumludur. Logitech İş Birliği Programı (LCP) 
üyeleriyle gelişmiş entegrasyon1.

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Klips ile 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
2,7 x 1,14 x 1,6” 
88 g / 3,1 oz

Çoğu video konferans uygulamasıyla çalışır
Kullanıcılar, istedikleri masaüstü video konferans 
programını kullanabilir.

Otomatik odaklama özelliği ile premium HD 
kalite
30 fps'ye kadar otomatik odaklama özelliği sayesinde 
720p HD; yakın çekimlerde (kamera merceğinden 10 
cm mesafede) bile görüntüleriniz yüksek çözünürlükte 
çok net.

RightLight™ 2 teknolojisi ile gerçek 2,0 
megapiksel sensör
Düşük ışıklı ofisler ve konferans salonlarında dahi 
yüksek kalite görüntülü aramayı sürdürün.

Önerilen sistemde HD görüntülü arama  
(1280 X 720 piksel)

Otomatik odaklama

Dahili stereo mikrofon

ÖZELLIKLERE BAKIŞ

TEKNIK ÖZELLIKLER

Daha fazlasını öğrenin:  
www.logitech.com
Siparişler ve diğer sorular için lütfen 
tercih ettiğiniz satıcıyla iletişime geçin.

Yüksek kalite mikrofonlar
Dahili mikrofon sesin net olmasını sağlar.

Üç yıl sınırlı donanım garantisi
Logitech for Business, uzatılmış garantiyle 
işletmelerin ihtiyaçlarını destekler.

Işletmeler için tasarım avantajı
360° dönüşle, tek taraflı ya da çok taraflı arama 
yapıyor olun, kamerayı kolayca birden çok açıya 
yerleştirin. Görünmek istemiyorsanız, gizliliğiniz için 
kamerayı başka tarafa döndürün.

69° diyagonal görüş alanı

Evrensel klips dizüstü bilgisayarlara veya LCD 
monitörlere uyar

Yüksek hızlı USB 2.0 sertifikalı

UVC uyumlu

Üst düzey taşınabilirlik için katla ve çek
Katlanabilir tasarım kamerayı kolayca paketleyip 
ayrı bir kılıfa ihtiyaç duymadan yanınızda taşımanızı 
sağlar; seyahat eden profesyoneller için en iyi seçim.

Gerçek tak ve çalıştır.
Logitech B525 HD Web kameranızı takıp istediğiniz 
video uygulamasını seçin ve toplantınıza başlayın.

Evrensel klips
Çalıştığınız her yerde LCD monitörünüze veya dizüstü 
bilgisayarınıza uyar.

RightLight™ 2 teknolojisi ile gerçek 2,0 megapiksel 
sensör

Çoğu video konferans uygulamasıyla çalışır

1,5 m (5 fit) kablo


