
Logitech®'in kusursuz görüntü kalitesi sunan, 4K UHD ve 5 kat yakınlaştırma özelliklerine 
sahip en iyi web kamerası ile tanışın. BRIO, loş ışıktan doğrudan güneş ışığına kadar tüm ışık 
koşullarında mükemmel görüntü yakalamak için Logitech'in HDR destekli RightLight™ 3 özelliği 
gibi gelişmiş özellikleriyle donatılmıştır. Ayrıca oturum açma güvenliğini güçlendiren kızılötesi 
tabanlı yüz tanıma sistemini destekler ve birden çok görüş alanı seçeneği (65°, 78° ve 90°) sunar.
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WINDOWS HELLO
Kameranız, Windows 10'da yüz 
tanıma özelliğini kullanarak 
oturum açmaya yönelik 
Windows® Hello™ yazılımı ile 
kullanıma uygundur.
Not: Kamera, Windows ve Mac® için 
diğer yüz tanıma yazılımlarıyla da 
çalışır. Daha fazla bilgi için lütfen 
destek web sitemizi ziyaret edin.

Kamera ve Kızılötesi sensör/ 
LED, Windows 10'da 
kurulduktan sonra tak ve 
çalıştır özelliğini destekler. 
Sistemde oturum açmak için 
kameraya bakmanız yeterlidir.
Not: Kızılötesi sensör, daha güvenilir 
bir oturum açma yöntemi sunar. 
Kızılötesi, USB 3.0 ile daha güvenilir bir 
şekilde desteklenir.

KAMERA AYARLARI 
UYGULAMASI
Logitech; ayarlanabilir 
görüş alanı, kamera görüntü 
ayarları, kaydırma, eğme ve 
yakınlaştırma ile Personify 
tarafından güçlendirilen 
entegre bir arka plan 
değiştirme laboratuvarı projesi 
için indirilebilir yazılım sunar.

BRIO İLE NELER 
YAPABİLECEĞİNİZİ 
KEŞFEDİN
www.logitech.com/BRIO 
sayfasını ziyaret edin

SORUN GİDERME 
İPUÇLARI
Sorun giderme ipuçları, yazılım 
araçları hakkında bilgiler ve 
BRIO'nuz ile yaşayabileceğiniz 
sorunları gidermeye yardımcı 
bir tanılama aracı için lütfen 
www.logitech.com/support/
brio sayfasını ziyaret edin.
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1 KURULUM
 Kamerayı bir LCD veya tripod üzerine kurun.

2 BAĞLAMA
  Kabloyu kameraya ve bilgisayara bağlayın. 

Kameranın işletim sisteminde gösterilmesi için 
lütfen birkaç saniye bekleyin.

 Not: Kızılötesi ve 4K özellikleri USB 3.0 ile daha iyi çalışır

3 KULLANMAYA BAŞLAMA
  Uygulamanızdan görüntülü veya sesli çağrı 

başlatın. Akış sırasında kamera üzerindeki  
LED ışıklar yanar.
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