
Společnost Logitech® přináší svou doposud nejlepší webovou kameru s rozlišením 4K UHD a 5x 
zoomem pro dosažení úžasné kvality obrazu. Kamera BRIO je vybavena pokročilými funkcemi, 
například technologií Logitech RightLight™ 3 s HDR, díky které budete vypadat skvěle za 
jakýchkoli světelných podmínek, od špatného osvětlení po přímý sluneční svit, podporuje 
rozpoznávání tváře na principu infračervené technologie pro posílení zabezpečení přihlašování, a 
disponuje několika variantami zorného pole – 65°, 78° a 90°.
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WINDOWS HELLO
Kamera je certifikována pro 
přihlašování prostřednictvím  
aplikace rozpoznání tváře 
Windows® Hello™ v systému 
Windows 10.
Poznámka: Kamera je rovněž 
kompatibilní s ostatním softwarem 
pro rozpoznávání tváře v systémech 
Windows a Mac®. Bližší podrobnosti 
naleznete na naší webové stránce 
podpory.

Kamera a IR snímač/indikátor 
podporují tuto funkci v režimu 
plug-and-play, po nastavení 
v systému Windows 10. Stačí se 
podívat do kamery a systém 
vás přihlásí.
Poznámka: IR snímač zajišťuje vyšší 
spolehlivost přihlašování. IR snímač 
bude fungovat spolehlivěji po připojení 
pomocí USB 3.0

APLIKACE CAMERA 
SETTINGS
Logitech nabízí stažitelný 
software pro funkce 
nastavitelného zorného pole, 
nastavení obrazu kamery, 
otáčení, naklápění a zoom, 
a funkci přepínání pozadí – 
projektu laboratoří ovládaném 
aplikací Personify.

ODHALTE PLNÝ 
POTENCIÁL KAMERY BRIO
Navštivte stránku  
www.logitech.com/BRIO

TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
POTÍŽÍ
Na stránce www.logitech.com/
support/brio naleznete tipy pro 
odstraňování potíží, informace 
o softwarových nástrojích a 
o diagnostických nástrojích, 
které vám pomohou odstranit 
případné potíže s kamerou 
BRIO
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1 INSTALACE
 Nainstalujte kameru na LCD monitor nebo stativ.

2 PŘIPOJENÍ
  Připojte kabel ke kameře a k počítači. Vyčkejte 

několik sekund, než se kamera načte do 
operačního systému.

  Poznámka: IR snímač a rozlišení 4K fungují spolehlivěji po 
připojení pomocí USB 3.0

3 SPUŠTĚNÍ
  Zahajte video- nebo audiohovor ze své aplikace. 

Indikátor na kameře se při přenosu rozsvítí.
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