
Ismerje meg azokat a videohívásokat, amelyeknél már csak 
a személyes részvétel lehet jobb: A Logitech®-webkamerák 
azonnali együttműködést tesznek lehetővé gyakorlatilag bárhol, 
kiváló minőségben és teljesítménnyel, megfizethető áron.

A nagy pontosságú, automatikus fókuszálású Logitech optika 
figyelemre méltó felbontást és képtisztaságot kínál, hogy 
Ön minél jobban mutasson a képen. Ezenkívül a Logitech 
RightLight™ technika tiszta képet ad a legtöbb megvilágítás 
mellett, rossz fényviszony esetén és erős napfényben is. A plug 
and play-kompatibilitás biztosítja, hogy az új webkamerát 

a dobozból kivéve egyszerű legyen csatlakoztatni, és 
problémamentesen lehessen használni gyakorlatilag minden 
videokonferencia-szoftverrel – azokkal is, amelyekkel Ön 
rendelkezik.

A sokat utazóknak szánt, megfizethető árú, belépő szintű 
B525 webkamera segítségével mindenkivel személyesen 
találkozhat, bárhol legyen is. A C925e és a C930e webkamera 
teljesebb, gazdagabb együttműködési élményt kínál 
olyan szolgáltatásokkal, mint a Full HD felbontás, a H.264 
videotömörítés, a sztereó mikrofonok és sok egyéb. A 

legmagasabb szintű webkamerás élmény érdekében a 
csúcsminőségű BRIO olyan szolgáltatásokkal van ellátva, 
mint a 4K UHD felbontás, az 5×-ös digitális zoom, a Logitech 
RightLight™ funkció 3 HDR felvételi móddal, az infravörös 
arcfelismerés, valamint a többféle látószög-beállítási lehetőség – 
65°, 78°, és 90°.

A szemrevaló külső és a kiváló minőség következtében a kép 
tiszta: a Logitech HD felbontású webkamerái kényelmesen 
varázsolnak minden helyből videózásra alkalmas teret.

Logitech-webkamerák

PÖRGESSE FEL  
A JÁTÉKÁT.
Javítsa az együttműködés minden lehetőségét megfizethető árú,  
HD felbontású videókkal minden környezetben – úgy az irodában, mint útközben.



JÓ JOBB LEGJOBB

B525 WEBKAMERA C925e WEBKAMERA C930e WEBKAMERA BRIO WEBKAMERA

Főbb jellemzők Ideális megoldás egyéni videokonferenciákhoz  
kisméretű, összehajtható, 360 fokban elforgatható kivitelben.

Borotvaéles Full HD felbontású 1080p videó  
meghökkentően alacsony áron.

Fejlett üzleti webkamera  
nagy látószöggel; támogatja a H.264/SVC1.5w tömörítést.

A „legjobb” webkamera a Logitech portfóliójában  
egy videokonferenciára alkalmas csúcskészülék.

Felbontás/felvételi sebesség 
 

HD 720p/30 képkocka/mp (fps) 
 

Full HD 1080p/30 képkocka/mp (fps)
HD 720p/30 képkocka/mp (fps) 

Full HD 1080p/30 képkocka/mp (fps)
HD 720p/30 képkocka/mp (fps) 

4K Ultra HD 3840p/30 képkocka/mp (fps)
Full HD 1080p/30 vagy 60 képkocka/mp (fps)
HD 720p/30, 60 vagy 90 képkocka/mp (fps)

Az érzékelő felbontása 1280 × 720 képpont 1920 × 1080 képpont 1920 × 1080 képpont 3840 × 2160 képpont

Látószög 69° 78° 90° 65°, 78° és 90°1

Digitális zoom (Full HD) 1,2× 4× 5×

H.264 AVC tömörítés UVC 1.1 UVC 1.5

Automatikus fókuszálás • • • •

Objektív Műanyag Üveg Üveg Üveg

Automatikus megvilágítás-
helyesbítés RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 HDR felvételi móddal

Mikrofon(ok) 1 irányítatlan mikrofon 2 irányítatlan mikrofon 2 irányítatlan mikrofon 2 irányítatlan mikrofon

Zajszűrés • • • •

Kompatibilitás 
 
 

Kompatibilis a Mac® és a PC rendszerekkel, valamint minden 
jelentősebb videokonferencia-platformmal. Skype® for Business 

minősítésű, Cisco®-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a 
Logitech Collaboration Program tagjaiba.3

Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden 
jelentősebb videokonferencia-platformmal. Skype for Business 

minősítésű, Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a Logitech 
Collaboration Program tagjaiba.3

Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden 
jelentősebb videokonferencia-platformmal. Skype for Business 

minősítésű, Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon épül be a Logitech 
Collaboration Program tagjaiba.3

Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden  
jelentősebb videokonferencia-platformmal. Skype for Business és  

Microsoft Hello™ minősítésű, Cisco-kompatibilis2, és fejlett módon 
épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba.3

Egyéb jellemzők 
 
 
 
 
 
 

USB-kapcsolat és plug and play technológia 
 
 
 
 
 
 

USB-kapcsolat és plug and play technológia
Többféle rögzítési lehetőség

Zárófedél 
 
 
 
 

USB-kapcsolat és plug and play technológia
Többféle rögzítési lehetőség

Zárófedél 
 
 
 
 

USB-kapcsolat és plug and play technológia
Többféle rögzítési lehetőség

Zárófedél
Infravörös rendszer az arcfelismeréssel való bejelentkezéshez

Háttércserelaborok projekt,
a Personify1 támogatásával

Képes együttműködni a Cortana® funkcióval
Hordtok

Cikkszám 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Szoftver letöltését igényli.
2  A legújabb verzióval kapcsolatban lásd:  
www.logitech.com/ciscocompatibility.

3  A programban részt vevő alkalmazások aktuális listáját a  
www.logitech.com/lcp címen találhatja meg.

További információk:
Látogasson el a Logitech.com/VC weblapra.
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