
Ervaar videogesprekken bijna alsof u er echt bij bent: Logitech®-
webcams bieden vrijwel overal directe samenwerking met 
geweldige kwaliteit, prestaties en betaalbaarheid.

Uiterst nauwkeurige Logitech-optica met autofocus zorgen voor 
indrukwekkende resolutie en helderheid om u van uw beste kant 
te laten zien. Daarnaast zorgt Logitech RightLight™-technologie 
voor een helder beeld in de meeste verlichtingsomstandigheden, 
zelfs bij weinig licht of fel zonlicht. Plug-and-play-compatibiliteit 
zorgt ervoor dat uw nieuwe webcam direct uit de doos 

eenvoudig te gebruiken is en naadloos presteert met vrijwel elke 
app voor videovergaderen, inclusief de apps die u al gebruikt.

Ons instapmodel voor professionals die veel onderweg zijn, 
de webcam B525, is gunstig geprijsd zodat iedereen face-
to-face kan vergaderen, waar en wanneer dan ook. De 
Webcam C925e en Webcam C930e bieden een uitgebreidere 
samenwerkingservaring met functies zoals Full HD, H.264-
videocompressie, stereomicrofoons en meer. Voor de ultieme 
webcamervaring levert onze eersteklas BRIO geavanceerde 

functies zoals 4K Ultra HD, 5X digitale zoom, RightLight™ 
3 met HDR, ondersteuning van op infrarood gebaseerde 
gezichtsherkenning en meerdere gezichtsveldopties (65°, 78° en 
90°).

Met hun prachtige ontwerp en uitstekende kwaliteit is het 
duidelijk: Logitech-webcams van HD-kwaliteit maken van elke 
ruimte een videovergaderruimte.

Logitech-webcams

PAK HET  
PROFESSIONEEL AAN.
Optimaliseer elke gelegenheid om samen te werken met betaalbare  
HD-video in elke omgeving, op kantoor of onderweg.



GOED BETER BESTE

B525 WEBCAM C925e WEBCAM C930e WEBCAM BRIO WEBCAM

Productkenmerken Ideaal voor individueel videovergaderen dankzij een compact, 
opvouwbaar ontwerp dat 360 graden kan draaien.

Haarscherpe video IN Full HD 1080p  
tegen een bijzonder scherpe prijs.

Geavanceerde webcam voor zakelijk gebruik is voorzien van breed  
gezichtsveld en ondersteunt H.264/SVC1.5w.

De 'beste' webcam in het Logitech-portfolio  
is een krachtpatser voor videosamenwerking.

Resolutie/FPS 
 

HD 720p/30fps 
 

Full HD 1080p/30fps
HD 720p/30fps 

Full HD 1080p/30fps
HD 720p/30fps 

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

Sensorresolutie 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Gezichtsveld 69° 78° 90° 65°, 78° en 90°1

Digitale zoom (Full HD) 1.2x 4x 5x

H.264-AVC-compressie UVC 1.1 UVC 1.5

Autofocus • • • •

Lens Plastic Glas Glas Glas

Automatische lichtcorrectie RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 met HDR

Microfoon(s) 1 omnidirectionele microfoon 2 omnidirectionele microfoons 2 omnidirectionele microfoons 2 omnidirectionele microfoons

Ruisonderdrukkend • • • •

Compatibiliteit 
 
 

Compatibel met Mac®, pc en alle toonaangevende  
videovergaderingsplatforms. Gecertificeerd voor Skype® for 
Business, Cisco®-compatibel2 en uitgebreide integratie met  

leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma.3

Compatibel met Mac, pc en alle toonaangevende  
videovergaderingsplatforms. Gecertificeerd voor Skype for Business,  

Cisco®-compatibel2 en uitgebreide integratie met  
leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma.3

Compatibel met Mac, pc en alle toonaangevende  
videovergaderingsplatforms. Gecertificeerd voor Skype for Business,  

Cisco®-compatibel2 en uitgebreide integratie met  
leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma.3

Compatibel met Mac, pc en alle toonaangevende  
videovergaderingsplatforms. Gecertificeerd voor Skype for Business 
en Microsoft Hello™, Cisco®-compatibel2 en uitgebreide integratie 

met leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma.3

Overige kenmerken 
 
 
 
 
 
 

USB-plug-and-play 
 
 
 
 
 
 

USB-plug-and-play
Meerdere bevestigingsopties

Lenskapje voor privacy 
 
 
 
 

USB-plug-and-play
Meerdere bevestigingsopties

Lenskapje voor privacy 
 
 
 
 

USB-plug-and-play
Meerdere bevestigingsopties

Lenskapje voor privacy
Infrarood voor ondersteuning van gezichtsherkenning

Labproject voor achtergrondvervanging,
aangedreven door Personify1

Werkt met Cortana®

Opbergdoosje

Onderdeelnr. 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Hiervoor moet u software downloaden.
2 Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste versie.
3  Ga naar www.logitech.com/lcp voor een lijst met huidige  

programmadeelnemers.

Voor meer informatie:
Ga naar Logitech.com/VC
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