
Du får videoopkald der er næsten som at være der selv: 
Med Logitech®-webkameraer er det muligt at samarbejde 
øjeblikkeligt fra hvor som helst med video og ydeevne i fantastisk 
kvalitet – uden at sprænge budgettet.

Det præcise Logitech-objektiv med automatisk fokus giver 
enestående opløsninger og et knivskarpt billede så du altid 
ser godt ud. Med Logitech RightLight™-teknologien får du 
desuden et klart billede uanset belysningen – hvad end det er 

i et halvmørkt lokale eller i strålende solskin. Plug-and-play 
funktionen gør kameraet nemt at bruge med stort set alt 
software til videokonferencer direkte fra æsken – uden at du 
behøver at lære nye programmer at kende.

B525-webkameraet et godt og prisvenligt starterkamera til 
professionelle på farten som gerne vil holde møder ansigt-
til-ansigt. Både C925e- og C930e-webkameraet giver flere 
samarbejdsmuligheder med funktioner såsom FHD, H.264-

videokomprimering, stereomikrofoner og mere. Du får den bedst 
mulige oplevelse med BRIO som er vores bedste webkamera 
med 4K Ultra HD, 5 x digital zoom, RightLight™ 3 med 
HDR, understøttelse af infrarød ansigtsgenkendelse og flere 
visningsvinkler (65°, 78 og 90°).

Smukt design. Enestående kvalitet. Det står klart: Med Logitechs 
webkameraer i HD-kvalitet er ethvert lokale et videomødelokale.

Logitech-webkameraer

GIV DIG SELV DE  
BEDSTE MULIGHEDER.
Udnyt hver mulighed for godt samarbejde, og få video i HD-kvalitet  
til en overkommelig pris som du kan bruge hvor som helst – på kontoret 
og på farten.



GODT BEDRE BEDST

B525 WEBCAM C925e WEBCAM C930e WEBCAM BRIO WEBCAM

Produktoversigt Ideelt til individuelle videokonferencer da det er designet til  
at kunne foldes sammen og drejes 360 grader.

Knivskarp FHD 1080p-video  
som ikke sprænger budgettet.

Avanceret webkamera i erhvervsklassen med brede 
visningsvinkler og understøttelse af H.264/SBV1.5w.

Logitechs bedste webkamera 
er perfekt til videosamarbejde.

Opløsning/FPS 
 

HD 720 p/30 fps 
 

Fuld HD 1080 p/30 fps
HD 720 p/30 fps 

Fuld HD 1080 p/30 fps
HD 720 p/30 fps 

4K Ultra HD 3840 p/30 fps
Fuld HD 1080 p/30 eller 60 fps
HD 720 p/30, 60 eller 90 fps

Sensoropløsning 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Visningsvinkler 69° 78° 90° 65°, 78° og 90°1

Digital zoom (Full HD) 1,2 x 4 x 5 x

H.264-AVC-komprimering UVC 1.1 UVC 1.5

Autofokus • • • •

Objektiv Plastik Glas Glas Glas

Automatisk lyskorrektion RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 med HDR

Mikrofon(er) Én retningsuafhængig mikrofon To retningsuafhængig mikrofoner To retningsuafhængig mikrofoner To retningsuafhængig mikrofoner

Støjreduktion • • • •

Kompatibilitet 
 
 

Kompatibel med Mac®, pc og alle førende platforme til 
videokonferencer. Certificeret til Skype for Business, optimeret til 
Lync®, kompatibel med Cisco®2 og har forbedret integration for 

Logitech Collaboration Program-medlemmer3

Kompatibel med Mac, pc og alle førende platforme til 
videokonferencer. Certificeret til Skype for Business, kompatibel 

med Cisco®2 og har forbedret integration for  
Logitech Collaboration Program-medlemmer3

Kompatibel med Mac, pc og alle førende platforme til 
videokonferencer. Certificeret til Skype for Business, kompatibel 

med Cisco®2 og har forbedret integration for  
Logitech Collaboration Program-medlemmer3

Kompatibel med Mac, pc og alle førende platforme til  
videokonferencer. Certificeret til Skype for Business og Microsoft 
Hello™, kompatibel med Cisco®2 og har forbedret integration  

for Logitech Collaboration Program-medlemmer3

Andre funktioner 
 
 
 
 
 
 
 

Plug-and-play via USB 
 
 
 
 
 
 
 

Plug-and-play via USB
Mange monteringsmuligheder

Billedafbryder 
 
 
 
 
 

Plug-and-play via USB
Mange monteringsmuligheder

Billedafbryder 
 
 
 
 
 

Plug-and-play via USB
Mange monteringsmuligheder

Billedafbryder
Infrarød teknologi til gør det muligt at logge  

på via ansigtsgenkendelse
Baggrundsudskiftning

leveret af Personify1

Fungerer med Cortana®

Etui

Produktnummer 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Kræver download af software.
2 Du kan finde den nyeste version på www.logitech.com/ciscocompatibility.
3 Du kan finde en aktuel liste med programdeltagere på www.logitech.com/lcp.

Du kan finde flere oplysninger på:
Logitech.com/VC
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