
Koe videopuhelut, jotka päihittää vain itse paikan päällä 
oleminen. Logitech®-verkkokamerat mahdollistavat yhteistyön 
tekemisen heti käytännöllisesti katsoen missä tahansa edulliseen 
hintaan. Laatu ja suorituskyky hämmästyttävät.

Erittäin tarkka automaattitarkennuksella varustettu 
Logitechin optiikka yltää korkeaan erottelukykyyn ja 
selkeyteen, joten näytät mahdollisimman hyvältä. Logitech 
RightLight™ -tekniikan avulla kuvasta tulee selkeä useimmissa 
valaistusolosuhteissa, myös hämärässä ja kirkkaassa 

auringonpaisteessa. Plug and play -yhteensopivuuden 
ansiosta uusi verkkokamerasi on heti käyttövalmis. Se 
toimii saumattomasti käytännöllisesti katsoen kaikkien 
videoneuvottelusovellusten kanssa, myös niiden joita käytät.

Liikkuville ammattilaisille tarkoitettu perustason B525-
verkkokameramme on edullinen, jotta kaikki voivat tavata 
kasvokkain koska ja missä tahansa. C925e- ja C930e-
verkkokamerat tuottavat parempia täysipainoisia kokemuksia 
esimerkiksi täysteräväpiirtokuvan, videokuvan H.264-

pakkaamisen ja stereomikrofonien avulla. Lippulaivamme 
BRIO tuottaa huipputason kokemuksia esimerkiksi 4K Ultra 
-teräväpiirtokuvan, viisinkertaisen digitaalizoomauksen, 
RightLight™ 3:n HDR:llä, infrapunapohjaisen 
kasvojentunnistuksen sekä useiden kuva-alavaihtoehtojen 
ansiosta: 65°, 78° ja 90°.

Tyylikäs muotoilu. Muista erottuvan laadun ansiosta kuva on 
selkeä: Logitechin teräväpiirtolaatuisten verkkokameroiden 
ansiosta videokuvaa voi lähettää kaikkialta.

Logitechin verkkokamerat

UUTTA POTKUA.
Paranna kaikkia yhteistyömahdollisuuksia edullisella teräväpiirtovideokuvalla  
missä tahansa ympäristössä – niin toimistossa kuin tien päällä.



HYVÄ PAREMPI PARAS

B525-VERKKOKAMERA C925e-VERKKOKAMERA C930e-VERKKOKAMERA BRIO-VERKKOKAMERA

Tuotteen ominaisuuksia Pieni koko, kokoontaitettavuus ja 360 asteen kääntö sopivat 
erinomaisesti kahdenkeskisiin videoneuvotteluihin.

Veitsenterävää 1080p -täysteräväpiirtovideokuvaa  
hämmästyttävän edullisesti.

Kehittyneet yrityskäytössä vaadittavat ominaisuudet: laaja  
kuva-ala sekä H.264/SVC1.5w-tuki.

Logitechin paras verkkokamera nostaa videokuvan avulla tehtävän 
yhteistyön täysin uudelle tasolle.

Tarkkuus/FPS 
 

HD 720p / 30 kuvaa/s 
 

Täysteräväpiirtotarkkuus 1080p / 30 kuvaa/s
HD 720p / 30 kuvaa/s 

Täysteräväpiirtotarkkuus 1080p / 30 kuvaa/s
HD 720p / 30 kuvaa/s 

4K Ultra -teräväpiirtotarkkuus 3840p / 30 kuvaa/s
Täysteräväpiirtotarkkuus 1080p / 30 tai 60 kuvaa/s

HD 720p / 30, 60 tai 90 kuvaa/s

Tunnistimen tarkkuus 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Kuva-ala 69° 78° 90° 65°, 78° ja 90°1

Digitaalizoomaus 
(täysteräväpiirto) 1,2x 4x 5x

H.264 AVC -pakkaus UVC 1.1 UVC 1.5

Automaattinen tarkennus • • • •

Objektiivi Muovi Lasi Lasi Lasi

Automaattinen valaistuksen 
korjaus RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 HDR:llä

Mikrofoni(t) 1 suuntaukseton mikrofoni 2 suuntauksetonta mikrofonia 2 suuntauksetonta mikrofonia 2 suuntauksetonta mikrofonia

Melun suodatus • • • •

Yhteensopivuus 
 
 

Yhteensopivia Mac®- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien  
videoneuvottelualustojen kanssa. Skype® for Business -sertifioitu,  

Cisco®-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi  
Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien  
videoneuvottelualustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu,  

Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi  
Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien  
videoneuvottelualustojen kanssa. Skype for Business -sertifioitu,  

Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi  
Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Yhteensopivia Mac- ja PC-tietokoneiden sekä kaikkien johtavien  
videoneuvottelualustojen kanssa. Skype for Business- ja Microsoft  
Hello™ -sertifioitu, Cisco-yhteensopiva2 ja parannettu integrointi 

Logitech Collaboration Program -jäsenten kanssa3

Muut ominaisuudet 
 
 
 
 
 
 

USB plug-and-play -liitäntä 
 
 
 
 
 
 

USB plug-and-play -liitäntä
Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot

Visiiri 
 
 
 
 

USB plug-and-play -liitäntä
Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot

Visiiri 
 
 
 
 

USB plug-and-play -liitäntä
Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot

Visiiri
Kasvojentunnistusta tukeva infrapuna

Taustan korvaaminen
Personify1-tekniikalla

Cortana®-yhteensopiva
Kantokotelo

Osanumero 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Edellyttää ohjelmiston lataamista.
2 Tarkista uusin versio osoitteesta www.logitech.com/ciscocompatibility.
3  Ajantasainen luettelo ohjelmaan osallistujista on osoitteessa  

www.logitech.com/lcp.

Lisätietoja:
Siirry osoitteeseen Logitech.com/VC
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