
Vychutnejte si videohovory, které vyvolávají dojem, jako byste 
byli přímo na místě: Webové kamery Logitech® umožňují 
okamžitou kooperaci doslova kdekoli s ohromující kvalitou, 
výkonností a cenovou dostupností.

Optika Logitech s vysokou přesností a funkcí autofocus disponuje 
pozoruhodným rozlišením a čistotou, díky které budete vypadat 
skvěle. Technologie RightLight™ navíc poskytuje jasný obraz za 
většiny světelných podmínek, při špatném osvětlení i za přímého 
slunečního svitu. Kompatibilita s technologií plug-and-play 

zajišťuje, že vaši novou webovou kameru bude možné snadno 
používat ihned po vybalení, a bude fungovat bez problémů 
s prakticky libovolnou videokonferenční aplikací – včetně těch, 
které již používáte.

Naše základní kamera Webcam B525 pro profesionály na 
cestách je přiměřeně cenově dostupná, aby doslova každý mohl 
komunikovat tváří v tvář, kdykoli a kdekoli. Kamery Webcam 
C925e a Webcam C930e jsou díky prvkům typu Full HD 
rozlišení, kompresi obrazu H.264, stereofonním mikrofonům a 

dalším určeny pro plnější a výraznější kooperaci. Pro dokonalou 
kooperaci je určena naše špičková kamera BRIO, jež disponuje 
pokročilými funkcemi, například rozlišením 4K Ultra HD, 5x 
digitálním zoomem, technologií RightLight™ 3 s HDR, podporou 
rozpoznávání tváře na principu infračervené technologie, a 
několika variantami zorného pole – 65°, 78° a 90°.

Prostřednictvím překrásného designu a vynikající kvality vysíláme 
jasný vzkaz: Webové kamery Logitech s HD rozlišením umožňují 
využít každý prostor na místo pro konání videokonferencí.

Webové kamery Logitech

NOVÁ ÚROVEŇ  
KOOPERACE.
Zkvalitněte svou kooperaci pomocí cenově dostupného  
obrazu v HD rozlišení v libovolném prostředí – v kanceláři nebo na cestách.



DOBRÁ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ

B525 WEBCAM C925e WEBCAM C930e WEBCAM BRIO WEBCAM

Přednosti produktu Ideální pro videokonference jednotlivců; 
kompaktní, sklopná konstrukce s 360° rotací.

Dokonale ostrý obraz v rozlišení Full HD 1080p  
za překvapivě dostupnou cenu.

Vyspělá kamera pro firmy disponuje širokým  
zorným polem a podporuje technologii H.264/SVC1.5w.

„Nejlepší“ webová kamera v nabídce společnosti Logitech  
představuje dokonalý nástroj pro obrazovou kooperaci.

Rozlišení/FPS 
 

HD 720p/30 fps 
 

Full HD 1080p/30 fps
HD 720p/30 fps 

Full HD 1080p/30 fps
HD 720p/30 fps 

4K Ultra HD 3840p/30 fps
Full HD 1080p/30 nebo 60 fps
HD 720p/30, 60 nebo 90 fps

Rozlišení senzoru 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Zorné pole 69° 78° 90° 65°, 78° a 90°1

Digitální zoom (Full HD) 1,2x 4x 5x

Komprese ve formátu H.264 
AVC UVC 1.1 UVC 1.5

Funkce autofocus • • • •

Objektiv Plastický Skleněný Skleněný Skleněný

Automatická korekce osvětlení RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 s HDR

Mikrofon(-y) 1 všesměrový mikrofon 2 všesměrové mikrofony 2 všesměrové mikrofony 2 všesměrové mikrofony

Potlačení šumu • • • •

Kompatibilita 
 
 

Kompatibilní s počítači Mac®, PC a všemi rozšířenými 
videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype® for 
Business, Cisco®-kompatibilní2 a rozšířená integrace se členy 

programu Logitech Collaboration Program.3

Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými 
videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for 
Business, Cisco-kompatibilní2 a rozšířená integrace se členy 

programu Logitech Collaboration Program.3

Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými 
videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for 
Business, Cisco-kompatibilní2 a rozšířená integrace se členy 

programu Logitech Collaboration Program.3

Kompatibilní s počítači Mac, PC a všemi rozšířenými  
videokonferenčními platformami. Certifikováno pro Skype for  
Business a Microsoft Hello™, Cisco-kompatibilní2 a rozšířená  

integrace se členy programu Logitech Collaboration Program.3

Další funkce 
 
 
 
 
 
 

USB s technologií plug-and-play 
 
 
 
 
 
 

USB s technologií plug-and-play
Více variant upevnění

Krytka 
 
 
 
 

USB s technologií plug-and-play
Více variant upevnění

Krytka 
 
 
 
 

USB s technologií plug-and-play
Více variant upevnění

Krytka
Infračervená technologie pro podporu přihlašování pomocí tváře

Funkce přepínání pozadí – projekt laboratoří
ovládaný aplikací Personify1

Kompatibilní s Cortana®

Cestovní pouzdro

Č. dílu 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Vyžaduje stažení softwaru.
2 Nejnovější verze viz stránka www.logitech.com/ciscocompatibility.
3  Aktuální seznam účastníků programu naleznete na stránce  

www.logitech.com/lcp.

Další informace:
Navštivte stránku Logitech.com/VC
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