
Απολαύστε κλήσεις βίντεο που θα σας κάνουν να νιώσετε ότι είστε κοντά 
στο συνομιλητή σας: Οι κάμερες web της Logitech® προσφέρουν άμεση 
συνεργασία όπου και αν βρίσκεστε με εξαιρετική ποιότητα και απόδοση, 
αλλά και προσιτή τιμή.

Η οπτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας της Logitech με αυτόματη εστίαση 
προσφέρει απίστευτη ανάλυση και ευκρίνεια για να δείχνετε πάντα 
τον καλύτερό σας εαυτό. Επιπλέον, η τεχνολογία Logitech RightLight™ 
προσφέρει καθαρή εικόνα στις περισσότερες συνθήκες φωτισμού, ακόμα 
και όταν το φως είναι χαμηλό ή βρίσκεστε υπό το φως του ήλιου. Χάρη 

στην απλή σύνδεση και την άμεση λειτουργία μπορείτε να είστε σίγουροι 
ότι η νέα σας κάμερα web θα λειτουργεί αμέσως μόλις τη βγάλετε από 
τη συσκευασία και θα αποδίδει εξαιρετικά σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές 
λογισμικού τηλεδιάσκεψης—συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 
που ήδη χρησιμοποιείτε.

Η βασική κάμερα web B525, για επαγγελματίες που ταξιδεύουν διαρκώς, 
είναι οικονομική ώστε όλοι να μπορούν να συναντιούνται πρόσωπο 
με πρόσωπο ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Οι κάμερες 
web C925e και C930e προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία 

συνεργασίας, χάρη στην ανάλυση Full HD, τη συμπίεση βίντεο H.264, τα 
στερεοφωνικά μικρόφωνα κ.ά. Για την απόλυτη εμπειρία, η κορυφαία 
κάμερα web BRIO προσφέρει προηγμένες δυνατότητες όπως είναι η 
ανάλυση 4K Ultra HD, το ψηφιακό ζουμ 5X, η τεχνολογία RightLight™ 3 
με HDR, η υποστήριξη αναγνώρισης προσώπου βάσει υπερύθρων και οι 
πολλές επιλογές οπτικού πεδίου – 65°, 78° και 90°.

Με όμορφη σχεδίαση και εξαιρετική ποιότητα, η επιλογή είναι ξεκάθαρη: 
Οι κάμερες web της Logitech με ποιότητα HD μετατρέπουν κάθε χώρο σε 
χώρο ιδανικό για τηλεδιασκέψεις.

Κάμερες web της Logitech

ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Βελτιώστε κάθε ευκαιρία για συνεργασία με βίντεο HD σε προσιτή τιμή  
και σε οποιοδήποτε περιβάλλον: στο γραφείο ή όταν μετακινείστε.



ΚΑΛΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΕΛΕΙΑ

ΚΑΜΕΡΑ WEB B525 ΚΑΜΕΡΑ WEB C925e ΚΑΜΕΡΑ WEB C930e ΚΑΜΕΡΑ WEB BRIO

Καλύτερα στοιχεία προϊόντος Ιδανική για ατομικές τηλεδιασκέψεις με μικρό μέγεθος και πτυσσόμενη 
σχεδίαση με δυνατότητα περιστροφής 360º.

Εξαιρετικά ευκρινές βίντεο Full HD 1080p  
σε απίστευτα προσιτή τιμή.

Στις προηγμένες επαγγελματικές δυνατότητες συμπεριλαμβάνεται το ευρύ  
οπτικό πεδίο και η υποστήριξη H.264/SVC1.5w.

Η «τέλεια» κάμερα web της Logitech  
είναι το απόλυτο εργαλείο για τηλεδιασκέψεις.

Ανάλυση/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 ή 60fps
HD 720p/30, 60 ή 90fps

Ανάλυση αισθητήρα 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Οπτικό πεδίο 69° 78° 90° 65°, 78° και 90°1

Ψηφιακό ζουμ (Full HD) 1,2x 4x 5x

Συμπίεση H.264 AVC UVC 1.1 UVC 1.5

Αυτόματη εστίαση • • • •

Φακός Πλαστικός Γυάλινος Γυάλινος Γυάλινος

Αυτόματη διόρθωση φωτισμού RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 με HDR

Μικρόφωνα 1 πανκατευθυντικό μικρόφωνο 2 πανκατευθυντικά μικρόφωνα 2 πανκατευθυντικά μικρόφωνα 2 πανκατευθυντικά μικρόφωνα

Εξάλειψη θορύβου • • • •

Συμβατότητα 
 
 

Συμβατή με Mac®, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. 
Πιστοποιημένη για Skype® for Business, συμβατή με Cisco®2 και βελτιωμένη 
ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας 

της Logitech.3

Συμβατή με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. 
Πιστοποιημένη για Skype for Business, συμβατή με Cisco2 και βελτιωμένη 
ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας 

της Logitech.3

Συμβατή με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης. 
Πιστοποιημένη για Skype for Business, συμβατή με Cisco2 και βελτιωμένη 
ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας 

της Logitech.3

Συμβατή με Mac, PC και όλες τις κορυφαίες πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης.  
Πιστοποιημένη για Skype for Business και Microsoft Hello™, συμβατή  

με Cisco2 και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του 
προγράμματος συνεργασίας της Logitech.3

Άλλες λειτουργίες 
 
 
 
 
 
 

Απλή σύνδεση και άμεση λειτουργία μέσω USB 
 
 
 
 
 
 

Απλή σύνδεση και άμεση λειτουργία μέσω USB
Πολλές επιλογές στήριξης

Κάλυμμα φακού 
 
 
 
 

Απλή σύνδεση και άμεση λειτουργία μέσω USB
Πολλές επιλογές στήριξης

Κάλυμμα φακού 
 
 
 
 

Απλή σύνδεση και άμεση λειτουργία μέσω USB
Πολλές επιλογές στήριξης

Κάλυμμα φακού
Υπέρυθρες για σύνδεση μέσω αναγνώρισης προσώπου

Εργαλείο αντικατάστασης φόντου,
με την υποστήριξη της Personify1

Λειτουργεί με την Cortana®

Θήκη μεταφοράς

Κωδικός προϊόντος # 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Απαιτεί λήψη λογισμικού.

2  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για την πιο 
πρόσφατη έκδοση.

3  Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για την ενημερωμένη λίστα 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Logitech.com/VC
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