
Logitech® præsenterer vores bedste 
webkamera nogensinde med 4K UHD og 5X 
zoom som giver fantastisk videokvalitet.

BRIOs billedsensor i 4k giver 5 x digital 
zoom, høj billedfrekvens og flere 
opløsninger – så du får det bedst mulige 
billede på enhver computer i ethvert lokale. 

Med Logitechs RightLight™ 3 med HDR 
ses du altid i det bedste lys lige meget om 
du sidder i et halvmørkt lokale eller i klart 
solskin. Den avancerede optiske teknologi 
fra Logitech giver knivskarp videoopløsning 
med automatisk fokus og visningsvinkler på 
65°, 78° og 90°.

BRIO er spækket med ekstrafunktioner, 
herunder infrarød ansigtsgenkendelse som 
gør det mere sikkert at logge på, Microsoft 
Cortana®-kompatibilitet, understøttelse af 
flere forbindelsesmuligheder samt smarte 
clips og gevind til et stativ – så kameraet 
kan bruges på LCD-skærme, bærbare pc'er 
eller på skrivebordet.

Logitech BRIO

ULTRAHØJ DEFINITION
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1  Kræver download af software.
2  Certificeret til Skype for Business, kompatibel med Cisco 

Jabber® og WebEx®.
3  Du finder den nyeste version på  

www.logitech.com/ciscocompatibility.
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Ultra HD 4K-billedsensor
Understøtter flere opløsninger, herunder 4K 
(UHD) med 30 fps, 1080p (FHD) med 30 eller 
60 fps og 720p (HD) med 30, 60 eller 90 fps – så 
du altid kan få det bedst mulige billede til lige 
præcis den kombination af skærm og program du 
anvender.

RightLight™ 3 med HDR
Se så godt ud som muligt i enhver belysning 
– lige fra svagt lys til direkte sollys eller stærke 
kontrastforhold.

Ultra-sikkert login med infrarød sensor
Den infrarøde teknologi understøtter 
ansigtsgenkendelse til avanceret sikkerhed 
med Windows Hello™ eller anden 
ansigtsgenkendelsessoftware.

5 x digital zoom
Vil du se nærmere på de små detaljer? Med 
kontrolfunktionerne i Logitechs software eller i 
dine kommunikationsapps kan du zoome ind og 
bevæge det rundt.

Brede visningsvinkler
Du kan udvide visningsvinklen fra 90° for at vise 
mere af dine omgivelser eller dine kolleger – eller 
indsnævre den til 65° eller 78° for at få mere 
fokuseret kommunikation.1

Knivskarpt objektiv med autofokus
Forbedret samarbejde – ansigt til ansigt. Med 
BRIO føles det næsten som at være der selv. Den 
avancerede teknologi med automatisk fokus 
fra Logitech sikrer at din video har fantastisk 
opløsning, hastighed, ensartethed, farvebalance 
og detaljerigdom.

Certificeret til erhverv
Certificeringer til erhverv2 betyder at du kan 
afholde din næste præsentation eller videomøde 
helt uden problemer.

Retningsuafhængige mikrofoner
De to retningsuafhængige mikrofoner med 
støjreduktion giver lyd i erhvervsklassen. 
Mikrofonerne fungerer endda med Microsoft® 
Cortana®.

Mange monteringsmuligheder
Fleksibilitet til at montere kameraet hvor det 
fungerer bedst – på et display, en bærbar eller 
stationær computer – ved hjælp af klipsen eller 
det indbyggede gevind til stativer. Klipsen kan 
justeres til at passe til flere forskellige skærme.

Plug-and-play via USB-forbindelse
Der kan nemt skabes forbindelser til pc'er, Mac®-
computere og Chrome™-enheder uden brug af 
ekstra software.

Billedafbryder
Med billedafbryderen kan du øjeblikkeligt slå 
billedet fra.

Flere forbindelsestyper
Kan både anvende USB 2.0 (op til FHD)og USB 
3.0 (op til 4K).

Specialdesignet etui
Tag mødelokalet med på farten. Det 
specialdesignede etui har separate lommer til 
kameraet og kablet /klipsen som er aftagelige –så 
kan du nemt have BRIO med på alle dine rejser.

BRIO
Produktnummer: 960-001106
EAN-kode: 5099206068100

UVC/plug-and-play-kompatibelt
Fungerer med Cortana
Kompatibelt med Cisco Jabber™ og WebEx®

Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10

Mac OS X® 10.7 eller nyere

Google Chromebook™ version 29.0.1547.70,

Platform 4319.79.0 med:

2,4-GHz Intel® Core 2 Duo-processor

2 GB RAM eller mere

Ledig harddiskplads til optagelse af videoklip

USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibelt)

Certificeret til Skype® for Business3, Windows®, Mac  
og Microsoft Windows Hello™

Kamera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g (2,2 oz)

Klips
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g (1,5 oz)

Kabel
2,2 m
7,2"
63 g (2,2 oz)

Webkamera, aftagelig klips og USB 3.0-kabel 
(kompatibelt med USB 2.0 og Type C)

3 års begrænset hardwaregaranti

Fungerer med operativsystemernes indbyggede drivere 
til USB-video

Appen til kameraindstillinger (tilbehør) omfatter:
Justerbare visningsvinkler
Indstillinger for kamerabilledet
Dreje-, vippe- og zoomfunktion
Indbygget baggrundsudskiftning
leveret af Personify
Download appen på www.logitech.com/support/brio


