
Η Logitech® προσφέρει την καλύτερη κάμερα web που έχει κατασκευάσει ποτέ, με ανάλυση 4K UHD και 
ζουμ 5X για πραγματικά εντυπωσιακή ποιότητα βίντεο. Η κάμερα BRIO προσφέρει προηγμένες δυνατότητες, 
όπως είναι η τεχνολογία RightLight™ 3 με HDR της Logitech, για να δείχνετε τον καλύτερό σας εαυτό σε 
όλες τις συνθήκες φωτισμού, είτε όταν το φως είναι χαμηλό είτε όταν βρίσκεστε υπό το φως του ήλιου, η 
υποστήριξη αναγνώρισης προσώπου βάσει υπερύθρων για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη σύνδεση 
και οι πολλές επιλογές οπτικού πεδίου – 65°, 78° και 90°.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Logitech BRIO

Streaming βιντεο
Ενδεικτική λυχνία LED Αισθητήρας IR

Ενδεικτική 
λυχνία LED IR

Μικρόφωνα

Φακός κάμερας
90 μοιρών

Αφαιρούμενο
κλιπ

Κάλυμμα φακού

Αποσπώμενο καλώδιο
(USB 2.0 ή 3.0), συμβατό με Type C

Θήκη μεταφοράς



ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Logitech BRIO

WINDOWS HELLO
Η κάμερα διαθέτει πιστοποίηση 
για Windows® Hello™ ώστε να 
είναι δυνατή η σύνδεση μέσω 
αναγνώρισης προσώπου στα 
Windows 10.
Σημείωση: Η κάμερα λειτουργεί και με 
άλλο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου το 
οποίο είναι διαθέσιμο για Windows και Mac®. 
Επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης 
στο web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κάμερα και ο αισθητήρας 
IR/LED υποστηρίζουν αυτό 
το χαρακτηριστικό μέσω της 
δυνατότητας απλής σύνδεσης 
και άμεσης λειτουργίας, μετά τη 
ρύθμιση στα Windows 10. Απλώς 
κοιτάξτε την κάμερα και θα 
συνδεθείτε στο σύστημα.
Σημείωση: Ο αισθητήρας IR υποστηρίζει μια 
πιο αξιόπιστη σύνδεση. Η υποστήριξη IR 
είναι πιο αξιόπιστη μέσω USB 3.0

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΚΑΜΕΡΑΣ
Η Logitech προσφέρει λογισμικό 
με δυνατότητα λήψης για τη 
ρύθμιση του οπτικού πεδίου, των 
ρυθμίσεων εικόνας της κάμερας, 
τη μετατόπιση, την κλίση και το 
ζουμ καθώς και ένα ενσωματωμένο 
εργαλείο αντικατάστασης φόντου, 
με την υποστήριξη της Personify.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 
BRIO
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση  
www.logitech.com/BRIO

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Για συμβουλές σχετικά με την 
αντιμετώπιση προβλημάτων, 
πληροφορίες για εργαλεία 
λογισμικού και για ένα διαγνωστικό 
εργαλείο για την επίλυση 
προβλημάτων που μπορεί να 
αντιμετωπίζετε με την κάμερα 
BRIO, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.logitech.com/support/brio
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1 ΡΥΘΜΙΣΗ
 Τοποθετήστε την κάμερα σε μια οθόνη LCD ή σε ένα τρίποδο.

2 ΣΥΝΔΕΣΗ
  Συνδέστε το καλώδιο στην κάμερα και σε έναν 

υπολογιστή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για την 
απαρίθμηση της κάμερας στο λειτουργικό σύστημα.

  Σημείωση: Η υποστήριξη για IR και ανάλυση 4K είναι καλύτερη μέσω 
USB 3.0

3 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
  Ξεκινήστε την κλήση βίντεο ή ήχου από την εφαρμογή 

σας. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED της κάμερας θα  
ανάψουν κατά τη διάρκεια του streaming.

LCD Τρίποδο

USB 2.0
USB 3.0


