
A Logitech® bemutatja valaha volt legjobb 4K UHD felbontású, 5×-ös zoommal rendelkező 
webkameráját a meghökkentően jó minőségű videók készítéséhez. A BRIO olyan 
szolgáltatásokkal van ellátva, mint a Logitech RightLight™ funkció 3 HDR felvételi móddal, hogy 
Ön rossz fényviszonyoktól az erős napfényig bármilyen megvilágításban jól mutasson a képen, 
infravörös arcfelismerés a biztonságosabb bejelentkezés érdekében, valamint többféle látószög-
beállítási lehetőség – 65°, 78°, és 90°.
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WINDOWS HELLO
A kamera hitelesítve van  
Windows 10 operációs  
rendszeren Windows® Hello™ 
arcfelismeréssel való bejelent-
kezésre.
Megjegyzés: A kamera más arcfelisme-
rő szoftverrel is működik Windows és 
Mac® rendszereken egyaránt. További 
részletekért látogasson el terméktá-
mogatási weboldalunkra.

A kamera és az infravörös 
érzékelő/LED plug-and-play 
csatlakozással támogatja ezt a 
funkciót a Windows 10 rend-
szerre telepítés után. Csak  
nézzen a kamerába, és a rend-
szer belépteti.
Megjegyzés: Az infravörös érzékelő 
megbízhatóbb bejelentkezést tesz 
lehetővé. Az infravörös rendszer USB 
3.0-val megbízhatóbban működik.

CAMERA SETTINGS  
ALKALMAZÁS
A Logitech letölthető szoftvert 
kínál a látószög, a kamera ál-
tal érzékelt kép, a pásztázás, a 
döntés és a nagyítás beállítá-
sára, valamint a Personify által 
támogatott beépített háttér-
cserelaborok projektet.

ISMERJE MEG A BRIO  
ÖSSZES LEHETŐSÉGÉT
Keresse fel a www.logitech.
com/BRIO weblapot.

HIBAKERESÉSI TIPPEK
A www.logitech.com/support/
brio weblapon hibakeresési tip-
peket és a szoftvereszközökkel 
kapcsolatos információkat ta-
lál, valamint egy diagnosztikai 
eszközt, amelynek segítségével 
elháríthatja a BRIO eszközzel 
kapcsolatos hibákat.
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1 BEÁLLÍTÁS
  Állítsa fel a kamerát egy LCD képernyőre vagy az 

állványra.

2 CSATLAKOZTATÁS
  Csatlakoztassa a kábelt a kamerához és a 

számítógéphez. Várjon egy pár másodpercet, hogy 
a kamera feldolgozza az operációs rendszert.

  Megjegyzés: Az infravörös (IR) átvitel és a 4K USB 3.0-mal jobb 
minőséget eredményez.

3 HASZNÁLAT
  Kezdeményezzen video- vagy beszédcélú hívást 

az alkalmazásból. A kamerán lévő LED-ek az 
adatáramlás során világítanak.

LCD-kijelző Állvány
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