
A Logitech® bemutatja a valaha volt 
legjobb 4K UHD felbontású, 5×-ös 
nagyítással rendelkező webkameráját a 
tényleg meghökkentően jó minőségű videók 
készítéséhez.

A BRIO 4K felbontású képérzékelője egy 
következő generációs csúcskészülék, 
amely 5×-ös digitális zoomot, nagy 
képfelvételi sebességet és többféle 
felbontás használatát teszi lehetővé, 
hogy optimálisan támogasson bármilyen 

számítási és hálózati környezetet. A 
Logitech RightLight™ 3 a HDR felvételi 
móddal lehetővé teszi, hogy bármilyen 
fényviszonyok közt is a legjobb oldalát 
mutathassa, legyen szó erős napfényről 
vagy rossz megvilágításról. A Logitech 
fejlett optikái borotvaéles videók készítését 
teszik lehetővé automatikus fókuszálással 
és többféle – 65°-os, 78°-os vagy 90°-os – 
látószöggel.

A BRIO többféle extra szolgáltatással 
is el van látva, többek közt infravörös 
arcfelismeréssel a bejelentkezés 
biztonságosabbá tétele érdekében, 
használható a Microsoft Cortana® 
funkcióval és többféle csatlakozótípussal, 
és megadja azt a szabadságot, hogy 
a kamerát a levehető csipesszel vagy 
a beépített belső állványmenettel oda 
szerelje, ahol a legjobban használható – 
LCD-képernyőre, hordozható vagy asztali 
számítógépre.
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1  Szoftver letöltését igényli.
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4K UHD képérzékelő
Többféle felbontást támogat: 4K (UHD) 30 
képkocka/mp, 1080p (Full HD) 30 vagy 60 
képkocka/mp és 720p (HD) 30, 60 vagy 90 
képkocka/mp felvételi sebességgel, hogy a 
felvétel a legjobban illeszkedjen az alkalmazás 
vagy a monitor kínálta felbontáshoz.

RightLight™ 3 HDR felvételi móddal
Kitűnő képminőség fényviszonyoktól függetlenül 
– legyen szó gyenge fényről, erős napfényről vagy 
nagy kontrasztról.

Rendkívül biztonságos bejelentkezés 
infravörös érzékelővel
Infravörös technikával támogatja a nagyobb 
biztonságot segítő arcfelismerő funkciót Windows 
Hello™ vagy egyéb arcfelismerő szoftverrel.

5×-ös digitális zoom
Közelebbi képre van szüksége finom részletekkel? 
Használja a zoomot, és járja körbe pontosan 
a képet a Logitech alkalmazáson belüli 
kezelőszerveivel.

Különlegesen nagy látószög
Válasszon megfelelő látószöget a többet mutató 
90°-ostól a szűkebb 65°-osig vagy 78°-osig, 
amelyek pontosabban mutatják a lényeget.1

Borotvaéles optika automatikus fókuszálással
A személyes együttműködés javítása. A BRIO 
a legjobb megoldás a fizikai jelenlét után. A 
Logitech fejlett, automatikus fókuszálásra 
képes objektívtechnikája figyelemre méltó 
képminőségű videókat kínál kiváló felbontással, 
sebességgel, mozgékonysággal, színegyensúllyal 
és részletességgel.

Üzleti célokra minősítve
Az üzleti szintű minősítés2 azt jelenti, hogy 
tökéletes magabiztossággal vághat bele a 
következő bemutatóba vagy videókonferenciába.

Irányítatlan mikrofonok
A két irányítatlan zajszűrős mikrofon üzleti 
színvonalú hangminőséget nyújt. A mikrofonok 
a Microsoft® Cortana® funkcióval is képesek 
együttműködni.

Többféle rögzítési lehetőség
Szabadság, hogy a kamerát a levehető csipesszel 
vagy a beépített belső állványmenettel 
oda szerelje, ahol a legjobban használható 
– LCD-képernyőre, hordozható vagy asztali 
számítógépre. A csipesz állítható, hogy sokféle 
képernyőre fel lehessen csíptetni.

Plug and play USB-kapcsolat
Egyszerűen, további szoftver nélkül 
csatlakoztatható számítógéphez, Mac®- és 
Chrome™-eszközökhöz.

Zárófedél
Váltson személyes üzemmódba egy pillanat alatt 
a zárófedél segítségével.

Többféle csatlakozó
Élvezze az USB 2.0 (akár Full HD felbontásig) és 
az USB 3.0 (akár 4K felbontásig) rugalmasságát.

Egyedi hordtáska
Vigye magával műsorát az útjaira. Az egyedi 
hordtáska külön rekeszekre van osztva a kamera 
és a leválasztható csipesz/kábel részére, hogy 
kényelmesen magával vihesse BRIO készülékét 
bárhova, ahová utazik.

BRIO
Cikkszám: 960-001106
EAN-kód: 5099206068100

UVC / plug and play-kompatibilis
Képes együttműködni a Cortana funkcióval
Cisco Jabber™- és WebEx®-kompatibilis

Windows 7, Windows 8.1 vagy Windows 10

Mac OS X® 10.7 vagy újabb

Google Chromebook™ 29.0.1547.70 verzió,

4319.79.0 platform a következőkkel:

2,4 GHz Intel® Core 2 Duo processzor

2 GB RAM vagy ennél több

Merevlemez-terület a rögzített videók számára

USB 2.0 port (USB 3.0 használatára kész)

Skype® for Business3-, Windows®-, Mac-  
és Microsoft Windows Hello™-minősítéssel

Kamera
102 × 27 × 27 mm
4 × 1 × 1 hüvelyk
63 g / 2,2 uncia

Csipesz
36 × 99 × 6 mm
1,4 × 3,9 × 0,22 hüvelyk
44 g / 1,5 uncia

Kábel
2,2 m
7,2 láb
63 g / 2,2 uncia

Webkamera, eltávolítható csipesz és USB 3.0 kábel 
(USB 2.0- és USB C-kompatibilis)

3 év korlátozott garancia a hardverre

Együttműködik az operációs rendszer beépített USB-s 
videoillesztő programjával

Az opcionális Camera Settings alkalmazás az 
alábbiakra képes:
Állítható látószög
A kamera képbeállításai
Pásztázás, döntés és nagyítás
Beépített háttércserelaborok projekt, a Personify 
támogatásával
A letöltéshez keresse fel a www.logitech.com/support/
brio weblapot.


