
Videosamtal där det känns som om alla är på samma plats. 
Webbkameror från Logitech® erbjuder direkt samarbete nästan 
överallt, med otrolig kvalitet och prestanda till ett bra pris.

Precisionsoptik från Logitech med autofokus ger fantastisk 
upplösning och skärpa så att du alltid framstår från din bästa 
sida. Och Logitechs RightLight™-teknik ger en klar bild i de flesta 
ljusförhållanden, närmast mörker till starkt solljus. Plug-and-play 
gör att din kamera är enkel att komma igång med och fungerar 

direkt med nästan alla videokonferensprogram – inklusive de du 
redan använder.

Introduktionsmodellen B525 är en webbkamera för 
proffs i farten. Den har ett väldigt överkomligt pris, 
så alla kan mötas ansikte mot ansikte, när som helst 
Webbkamerorna C925e och C930e ger en mer komplett, rikare 
samarbetsupplevelse med funktioner som Full HD, H.264 
videokompression, stereomikrofoner med mera. Den ultimata 

webbkameraupplevelsen levererar BRIO med avancerade 
funktioner som 4K Ultra HD, 5X digital zoom, RightLight™ 
3 med HDR, ansiktsigenkänning via infrarött ljus och flera 
bildvinkelsalternativ – 65°, 78°, and 90°.

Med snygg design och enastående kvalitet är bilden glasklar: 
Logitechs webbkameror med HD-kvalitet gör alla utrymmen till 
videoutrymmen.

Logitech-webbkameror

TA ETT KLIV UPPÅT
Förbättra alla möjligheter till samarbete med prisvärd video i 
HD-kvalitet i alla miljöer – oavsett om du är på kontoret eller på resande fot.



BRA BÄTTRE BÄST

B525 WEBBKAMERA C925e WEBBKAMERA C930e WEBBKAMERA BRIO WEBBKAMERA

Produktegenskaper Kompakt, hopvikbar och riktningsoberoende design 
som passar perfekt för individuella, mobila videokonferenser.

Laserskarp video i Full HD 1080p  
till ett otroligt överkomligt pris.

Avancerad företagswebbkamera med vidvinkel 
och stöd för H.264/SVC1.5w.

Logitechs bästa webbkamera 
är ett kraftpaket för videosamarbete.

Upplösning/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 eller 60fps
HD 720p/30, 60 eller 90fps

Sensorupplösning 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Bildvinkel 69 grader 78° 90 grader 65°, 78° och 90°1

Digital Zoom (Full HD) 1,2x 4x 5x

H.264 AVC-komprimering UVC 1.1 UVC 1.5

Autofokus • • • •

Objektiv Av plast Glas Glas Glas

Automatisk ljuskorrigering RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 3 med HDR

Mikrofon(er) En riktningsoberoende mikrofon Två riktningsoberoende mikrofoner Två riktningsoberoende mikrofoner Två riktningsoberoende mikrofoner

Brusreducerande • • • •

Kompatibilitet 
 
 

Kompatibel med Mac®, PC och alla ledande 
videokonferensplattformar. Certifierad för Skype® for Business,  

Cisco®-kompatibel2 och förbättrad integration med  
Logitech Collaboration Program-medlemmar.3

Kompatibel med Mac, PC och alla ledande  
videokonferensplattformar. Certifierad för Skype for Business,  

Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med  
Logitech Collaboration Program-medlemmar.3

Kompatibel med Mac, PC och alla ledande  
videokonferensplattformar. Certifierad för Skype for Business,  

Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration med  
Logitech Collaboration Program-medlemmar.3

Kompatibel med Mac, PC och alla ledande  
videokonferensplattformar. Certifierad för Skype for Business och  
Microsoft Hello™, Cisco-kompatibel2 och förbättrad integration 

med Logitech Collaboration Program-medlemmar.3

Övriga funktioner 
 
 
 
 
 
 

USB-anslutning 
 
 
 
 
 
 

USB-anslutning
Flera monteringsalternativ

Linsskydd 
 
 
 
 

USB-anslutning
Flera monteringsalternativ

Linsskydd 
 
 
 
 

USB-anslutning
Flera monteringsalternativ

Linsskydd
Infrarött som stöd för ansiktsinloggning

Byte av bakgrund
drivs av Personify

Kompatibelt med Cortana®

Bärfodral

Artikelnr 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Kräver nedladdning av programvara.
2 Senaste versionen finns på www.logitech.com/ciscocompatibility.
3 Se www.logitech.com/lcp för uppdaterad lista med programdeltagare.

Vill du ha mer information?
Se Logitech.com/VC
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