
Đối với những người hay di chuyển, Webcam 
B525 HD của Logitech® khiến cho việc gặp 
mặt trở nên dễ dàng, cho dù bạn ở bất cứ đâu. 
Thiết kế gấp gọn thuận tiện cho phép bạn đóng 
gói camera và mang đi theo. Chỉ cần gắn vào 
máy tính xách tay của bạn là có thể bắt đầu 
cuộc họp.

Với video 720p HD được quay ở tốc độ 
30 khung hình/giây, Webcam B525 HD mang 
lại video rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh 
sáng yếu. Chức năng tự động lấy nét tự động 
tích hợp duy trì độ sắc nét ở khoảng cách gần 
10 cm.

USB cắm vào là hoạt động đơn giản khiến 
việc thiết lập chỉ trong phút chốc Ngoài ra, các 
chứng nhận doanh nghiệp tiên tiến và tích hợp 
nâng cao với các thành viên Chương trình Hợp 
tác của Logitech (LCP)1 đảm bảo trải nghiệm 
hội họp liền mạch với mọi ứng dụng hội nghị 
video.

VIDEO HD GẤP GỌN.
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1 Gồm có Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, và Zoom. 
 
Xem www.logitech.com/lcp để biết danh sách đầy đủ và 
thông tin mới nhất.

www.logitech.com/B525-HD-Webcam
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Webcam B525 HD 
Part #: 960-000841 
UPC: 097855079718 

BÊN TRONG HỘP

Webcam

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM

Có kẹp 
68.5 x 29 x 40.4 mm 
2.7 x 1.14 x 1.6” 
88g/3.1oz

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Được chứng nhận cho Skype for Business và được tối 
ưu hóa cho Microsoft® LyncTM, Cisco Jabber® và tương 
thích với WebEx®. Tích hợp nâng cao với các thành 
viên Chương trình Hợp tác Logitech (LCP)1.

Hoạt động với các ứng dụng hội nghị video
Người dùng được tự do sử dụng chương trình hội nghị 
video ưa thích.

Chất lượng HD vượt trội với tính năng lấy nét tự 
động
720p HD với tốc độ lên tới 30 khung hình/giây với tính 
năng lấy nét tự động – hình ảnh sắc nét với độ phân 
giải cao, ngay cả khi quay cận cảnh (cách ống kính 
camera lên tới 10 cm).

Cảm biến megapixel 2.0 thực sự với công nghệ 
RightLight™ 2
Duy trì cuộc gọi với hình ảnh chất lượng cao ngay cả 
trong văn phòng hay phòng hội nghị có ánh sáng yếu.

Micro chất lượng cao
Mic tích hợp đảm bảo âm thanh rõ ràng. 

Bảo hành phần cứng trong 3 năm
Logitech for Business hỗ trợ nhu cầu của doanh 
nghiệp với bảo hành dài hạn.

Thiết kế nên lợi thé cho doanh nghiệp
Với khả năng xoay 360°, dễ dàng cố định camera 
ở nhiều góc độ cho dù trong cuộc gọi một bên hay 
nhiều bên. Và nếu bạn không muốn mình bị nhìn thấy, 
hãy xoay camera ra hướng khác để được riêng tư.

Gấp gọn lại cho tính di động tối ưu
Thiết kế gấp gọn tích hợp cho phép bạn đóng gói 
camera và mang theo mình mà không cần hộp đựng 
riêng – hoàn hảo cho những chuyên gia bận rộn khi đi 
đường.

Cắm vào là hoạt động thực sự
Chỉ cần cắm Webcam B525 HD của Logitech B525 
HD, chọn ứng dụng video của bạn và bắt đầu họp 
mặt.

Kẹp phổ dụng
Phù hợp với màn hình LCD hoặc máy tính xách tay 
cho dù bạn làm việc ở đâu.

Gọi video HD (1280 x 720 pixel) với hệ thống được 
khuyến nghị

Lấy nét tự động

Micrô tích hợp

Tầm quan sát chéo 69°

Kẹp phổ dụng phù hợp với máy tính xách tay, màn 
hình LCD hoặc CRT

USB 2.0 tốc độ cao được chứng nhận

Tuân thủ UVC

Cảm biến megapixel 2.0 thực sự với công nghệ 
RightLight™ 2

Hoạt động với các ứng dụng hội nghị video

Dây cáp dài 5 feet

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢO HÀNH

Phần cứng có giới hạn trong 3 năm

  YÊU CẦU HỆ THỐNG

Chế độ UVC (Không yêu cầu cài đặt phần mềm)

Windows® 7, Windows® 8 hoặc  
Windows® 10




