
Korzystaj z połączeń wideo, które sprawią, że poczujesz 
obecność swoich rozmówców. Przystępne cenowo kamery 
internetowe firmy Logitech® zapewniają niezwykłą jakość 
i wydajność, umożliwiając natychmiastową współpracę 
praktycznie w dowolnym miejscu.

Wyglądaj doskonale dzięki precyzyjnej optyce z automatycznym 
ustawianiem ostrości, która gwarantuje doskonałą rozdzielczość 
i ostrość. Dodatkowo technologia Logitech RightLight™ pozwala 
uzyskać wyraźny obraz w większości warunków oświetleniowych, 
nawet przy słabym oświetleniu lub w bezpośrednim świetle 
słonecznym. Zgodność ze standardem „plug and play” sprawia, 

że kamera jest gotowa do użycia od razu po wyjęciu jej z 
pudełka. Urządzenie bezproblemowo współdziała z dowolną 
aplikacją do obsługi wideokonferencji — łącznie z już używanym 
przez Ciebie oprogramowaniem.

Nasz podstawowy, przeznaczony dla mobilnych profesjonalistów 
model Webcam B525 można nabyć po atrakcyjnej cenie, dzięki 
czemu każdy może uczestniczyć w spotkaniach twarzą w 
twarz w dowolnym miejscu i czasie. Kamery Webcam C925e i 
Webcam C930e zapewniają pełniejsze i doskonalsze środowisko 
współpracy dzięki takim funkcjom, jak na przykład obraz Full HD, 
kompresja wideo H.264 i mikrofony stereo. Najlepsze wrażenia 

z komunikacji internetowej zapewniają najnowocześniejsze 
urządzenia BRIO, które są wyposażone w zaawansowane 
funkcje, takie jak obraz Ultra HD 4K, pięciokrotne powiększenie 
cyfrowe, technologia RightLight™ 3 z obsługą HDR, 
rozpoznawanie twarzy oparte na technologii podczerwieni oraz 
szereg opcji pola widzenia — 65°, 78° i 90°.

Atrakcyjny wygląd i niezrównana jakość pozwalają uzyskać 
klarowny obraz sytuacji — dzięki kamerom internetowym 
HD firmy Logitech można łatwo wdrożyć obsługę wideo w 
dowolnym miejscu.

Kamery internetowe Logitech

WIĘKSZA  
PRZYJEMNOŚĆ Z  
GRANIA.
Rozszerz możliwości współpracy dzięki przystępnym cenowo  
kamerom zapewniającym obraz jakości HD w dowolnym otoczeniu —  
w biurze lub podczas podróży.



DOBRE LEPSZE NAJLEPSZE

B525 WEBCAM C925e WEBCAM C930e WEBCAM BRIO WEBCAM

Najważniejsze zalety Idealna do osobistych wideokonferencji dzięki niewielkiej, składanej 
konstrukcji z możliwością pełnego obrotu o 360°.

Idealnie ostry obraz wideo Full HD 1080p  
za niezwykle przystępną cenę.

Zaawansowane funkcje biznesowe obejmują szerokie  
pole widzenia i obsługę H.264/SVC1.5w.

„Najlepsza” w ofercie Logitech kamera internetowa do współpracy,  
zapewniająca najwyższą wydajność obrazu wideo.

Rozdzielczość/liczba kl./s 
 

HD 720p/30 kl./s 
 

Full HD 1080p/30 kl./s
HD 720p/30 kl./s 

Full HD 1080p/30 kl./s
HD 720p/30 kl./s 

Ultra HD 4K 3840p/30 kl./s
Full HD 1080p/30 lub 60 kl./s
HD 720p/30, 60 lub 90 kl./s

Rozdzielczość czujnika 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Pole widzenia 69° 78° 90° 65°, 78° i 90°1

Powiększenie cyfrowe (Full HD) 1,2x 4x 5x

Kompresja AVC H.264 UVC 1.1 UVC 1.5

Automatyczne ustawianie 
ostrości • • • •

Obiektyw Plastikowy Szklany Szklany Szklany

Automatyczna korekcja 
natężenia światła RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 z HDR

Mikrofony 1 mikrofon wielokierunkowy 2 mikrofony wielokierunkowe 2 mikrofony wielokierunkowe 2 mikrofony wielokierunkowe

Wyciszanie szumów • • • •

Zgodność 
 
 
 

Zgodność z komputerami Mac® i PC oraz wszystkimi wiodącymi 
platformami do wideokonferencji. Certyfikat zgodności z 

programem Skype® dla firm, zgodność z programami Cisco®2 i 
ulepszona integracja z członkami programu Logitech Collaboration 

Program3.

Zgodność z komputerami Mac i PC oraz wszystkimi wiodącymi 
platformami do wideokonferencji. Certyfikat zgodności z 

programem Skype dla firm, zgodność z programami Cisco2 i 
ulepszona integracja z członkami programu Logitech Collaboration 

Program3.

Zgodność z komputerami Mac i PC oraz wszystkimi wiodącymi 
platformami do wideokonferencji. Certyfikat zgodności z 

programem Skype dla firm, zgodność z programami Cisco2 i 
ulepszona integracja z członkami programu Logitech Collaboration 

Program3.

Zgodność z komputerami Mac i PC oraz wszystkimi wiodącymi  
platformami do wideokonferencji. Certyfikat zgodności z pro-
gramem Skype dla firm i funkcją Microsoft Hello™, zgodność z 

programami Cisco2 i ulepszona integracja z członkami programu 
Logitech Collaboration Program3.

Inne funkcje 
 
 
 
 
 
 
 

Połączenie USB typu „plug and play” 
 
 
 
 
 
 
 

Połączenie USB typu „plug and play”
Wiele opcji montażu

Osłona wizjera 
 
 
 
 
 

Połączenie USB typu „plug and play”
Wiele opcji montażu

Osłona wizjera 
 
 
 
 
 

Połączenie USB typu „plug and play”
Wiele opcji montażu

Osłona wizjera
Oparta na technologii podczerwieni obsługa logowania  

przy użyciu twarzy
Profesjonalna zamiana tła

oparta na technologii Personify1

Współdziałanie z funkcją Cortana®

Etui

Numer części 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Wymaga pobrania oprogramowania.
2  Najnowszą wersję można znaleźć w witrynie  

www.logitech.com/ciscocompatibility
3  Listę uczestników programu można znaleźć w witrynie  

www.logitech.com/lcp

Więcej informacji
jest dostępnych na stronie Logitech.com/VC
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