
Logitech® levert onze beste webcam ooit met 4K UHD en 5X zoom voor geweldige 
videokwaliteit. BRIO zit boordevol geavanceerde functies, zoals RightLight™ 3 van Logitech 
met HDR zodat u zich bij elk verlichting van uw beste kant kunt laten zien (van weinig licht 
tot fel zonlicht) en ondersteuning voor op infrarood gebaseerde gezichtsherkenning om 
aanmeldingsveiligheid te versterken, en biedt meerdere gezichtsveldopties: 65°, 78° en 90°.

REFERENTIEGIDS
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REFERENTIEGIDS
Logitech BRIO

WINDOWS HELLO
Uw camera is gecertificeerd 
voor Windows® Hello™ 
om aanmelden met 
gezichtsherkenning voor 
Windows 10 te gebruiken.
N.B. De camera werkt ook met andere 
software voor gezichtsherkenning 
op zowel Windows als Mac®. Ga naar 
onze ondersteuningswebsite voor meer 
details.

De camera en IR-sensor/led 
ondersteunt deze functie met 
plug-and-play na set-up in 
Windows 10. Kijk gewoon in 
de lens en u wordt aangemeld 
door het systeem.
N.B. De infraroodsensor ondersteunt 
een betrouwbaardere aanmelding. 
Infrarood wordt beter ondersteund 
met USB 3.0

APP VOOR CAMERA-
INSTELLINGEN
Logitech biedt downloadbare 
software voor een verstelbaar 
gezichtsveld, aanpasbare 
camerabeeldinstellingen, 
pannen, kantelen en zoomen, 
en een geïntegreerd labproject 
voor achtergrondvervanging, 
aangedreven door Personify.

ONTDEK ALLES WAT BRIO 
TE BIEDEN HEEFT
Ga naar  
www.logitech.com/BRIO

TIPS VOOR 
PROBLEEMOPLOSSING
Voor tips om problemen op 
te lossen, informatie over 
softwaretools en voor een 
diagnostische tool waarmee  
u problemen met uw BRIO  
kunt verhelpen, gaat u naar  
www.logitech.com/support/
brio
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1 INSTELLEN
 Monteer een camera op een lcd of statief.

2 VERBINDEN
  Verbind de kabel met de camera en een computer. 

Wacht enkele seconden tot de camera verbinding 
heeft gemaakt met het besturingssysteem.

 N.B. Infrarood en 4K werken beter met USB 3.0

3 AAN DE SLAG
  Start uw video- of audiogesprek vanuit uw 

toepassing. De leds op de camera  
branden tijdens het streamen.

LCD Statief

USB 2.0
USB 3.0


