
Logitechin® kaikkien aikojen parhaassa 
verkkokamerassa on 4K UHD -kuva ja 
viisinkertainen zoomaus, joten videokuvan 
laatu hämmästyttää.

BRIOn 4K-kuvatunnistimella on 
seuraavan sukupolven suorituskyky, 
joten se mahdollistaa viisinkertaisen 
digitaalizoomauksen, suuret kuvataajuudet 
ja useita tarkkuusvaihtoehtoja, 

joten se tukee kaikkia tietokone- 
ja verkkoympäristöjä. Logitechin 
RightLight™ 3 HDR:llä auttaa sinua 
näyttämään parhaat puolesi kaikissa 
valaistusolosuhteissa, aina himmeästä 
valaistuksesta suoraan auringonvaloon. 
Kehittynyt Logitech-optiikka yltää 
veitsenterävään videokuvatarkkuuteen. 
Automaattinen tarkennus ja useita kuva-
alavaihtoehtoja: 65°, 78° ja 90°.

BRIO sisältää lisätoimintoja, kuten 
sisäänkirjautumisen turvallisuutta 
parantava infrapunapohjainen 
kasvojentunnistus, Microsoft Cortana® 
-yhteensopivuus ja useiden yhteystyyppien 
tuki. Kameran voi asettaa vapaasti sinne 
missä se toimii parhaiten: kiinnittää 
nestekide- tai kannettavan näyttöön tai 
asettaa sen pöydälle irrotettavan pidikkeen 
tai kolmijalkaliitännän avulla.
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1  Edellyttää ohjelmiston lataamista.
2  Skype for Business -sertifioitu, Cisco Jabber®- ja WebEx®-

yhteensopiva.
3  Tarkista uusin versio osoitteesta www.logitech.com/

ciscocompatibility.
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Ultra HD 4K -kuvatunnistin
Tukee useita tarkkuuksia, mm. 4K 
(ultrateräväpiirto) @ 30 fps, 1080p 
(täysteräväpiirto) @ 30 tai 60 fps ja 720p 
(teräväpiirto) @ 30, 60 tai 90 fps, jotta 
sovelluksen ja näytön laatua tuetaan parhaalla 
tavalla.

RightLight™ 3 HDR:llä
Näytä parhaat puolesi kaikissa 
valaistusolosuhteissa, aina himmeästä 
valaistuksesta suoraan auringonvaloon tai 
suureen kontrastiin.

Ultra-turvallinen sisäänkirjautuminen 
infrapunatunnistimella
Infrapunatekniikka tukee kasvojentunnistusta 
turvallisuuden parantamiseksi Windows Hello™- 
tai muuta kasvojentunnistusohjelmistoa varten.

Viisinkertainen digitaalizoomaus
Haluatko kuvata yksityiskohtia lähempää? 
Lähennä ja liiku ympäristössä tarkasti 
käyttämällä Logitechin tai sovelluksen säätimiä.

Laaja kuva-ala
Kun säädät kuva-alaksi 90°, kuvaan mahtuu 
esimerkiksi enemmän ihmisiä. Jos valitset 65° tai 
78°, kuva rajautuu voimakkaammin.1

Veitsenterävää kuvaa tuottava optiikka ja 
automaattinen tarkennus
Tehosta kasvokkaista yhteistyötä. BRIO on 
toiseksi parasta fyysisen paikalla olemisen 
jälkeen. Kehittynyt objektiivin Logitech-
automaattitarkennustekniikka parantaa 
videokuvan laatua huomattavasti: erinomainen 
tarkkuus, nopeus, sulavuus, väritasapaino ja 
yksityiskohtaisuus.

Yrityskäyttöön sertifioitu
Yritystason sertifioinnit2 takaavat, että voit 
aloittaa seuraavan esityksen tai videokokouksen 
rauhallisin mielin.

Suuntauksettomat mikrofonit
Yrityskäyttöön tarkoitettua äänisuorituskykyä 
kahden suuntauksettoman mikrofonin 
ansiosta. Mikrofonit ovat Microsoft® Cortana®-
yhteensopivia.

Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot
Voit asettaa kameran vapaasti sinne missä 
se toimii parhaiten: kiinnittää nestekide- tai 
kannettavan näyttöön tai asettaa sen pöydälle 
irrotettavan pidikkeen tai kolmijalkaliitännän 
avulla. Pidikettä voi säätää useita näyttöjä 
varten.

Plug-and-play-USB-liitäntä
Helppo yhdistää PC-, Mac®- ja Chrome™-
laitteisiin. Erityistä ohjelmistoa ei tarvita.

Visiiri
Visiiri varmistaa yksityisyyden hetkessä.

Useita yhteystyyppejä
Käytettävissä joustavasti USB 2.0 (enintään 
täysteräväpiirto) ja USB 3.0 (enintään 4K).

Taskukokoinen kuljetuskotelo
Ota esityksesi mukaasi. Taskukokoisessa 
kuljetuskotelossa on erilliset lokerot kameraa, 
irrotettavaa pidikettä ja johtoa varten, joten 
BRIO kulkee kätevästi mukana.
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UVC-/plug-and-play-yhteensopiva
Cortana-yhteensopiva
Cisco Jabber™- ja WebEx®-yhteensopiva

Windows 7, Windows 8.1 tai Windows 10

Mac OS X® 10.7 tai uudempi

Google Chromebook™ -versio 29.0.1547.70,

Järjestelmä 4319.79.0 ja

2,4 GHz:n Intel® Core 2 Duo -suoritin

Vähintään 2 Gt RAM-muistia

Kiintolevytilaa taltioiduille videoille

USB 2.0 -portti (USB 3.0 -yhteensopivuus)

Skype® for Business3-, Windows®-, Mac-  
ja Microsoft Windows Hello™ -sertifioitu

Kamera
102 × 27 × 27 mm
4 × 1 × 1 tuumaa
63 g (2,2 unssia)

Kiinnike
36 × 99 × 6 mm
1,4 × 3,9 × 0,22 tuumaa
44 g (1,5 unssia)

Johto
2,2 m
7,2 tuumaa
63 g (2,2 unssia)

Verkkokamera, irrotettava pidike ja USB 3.0 -johto 
(USB 2.0- ja Type C -yhteensopiva)

Kolmen vuoden rajoitettu laitteistotakuu

Suunniteltu toimimaan yhdessä käyttöjärjestelmän 
oman USB-video-ohjaimen kanssa

Valinnaisen kamera-asetussovelluksen toiminnot:
Säädettävä kuva-ala
Kameran kuva-asetukset
Panorointi, kallistus ja zoomaus
Taustan korvaaminen
Personify-tekniikalla
Latausosoite: www.logitech.com/support/brio


