
Görüntülü çağrılarla, görüştüğünüz kişilerle neredeyse aynı 
ortamda bulunmanızı sağlayacak bir deneyim yaşayın: Logitech® 
web kameraları, kusursuz kalite ve performansın yanı sıra 
uygun fiyatlarıyla, iş birliğine dilediğiniz yerden ve en hızlı şekilde 
başlamanızı sağlar.

Otomatik odaklama özellikli ve yüksek hassasiyetli Logitech 
optiklerinin sunduğu mükemmel çözünürlük ve netlikle her 
zaman kusursuz görünün. Ayrıca Logitech RightLight™ teknolojisi 
loş ışık ve parlak güneş ışığı dahil birçok ışık koşulunda aydınlık bir 

görüntü sunar. Tak ve çalıştır uyumluluğu, yeni web kameranızın 
kutusundan çıktığı gibi kullanılmaya hazır olduğunun ve 
kullandığınız yazılımlar dahil neredeyse tüm görüntülü konuşma 
yazılımlarında sorunsuz bir şekilde çalışacağının güvencesini verir.

Hareket halindeki profesyoneller için başlangıç düzeyindeki 
Webcam B525'in fiyatı uygundur, böylece herkes dilediği anda ve 
dilediği yerde yüz yüze buluşabilir. Webcam C925e ve Webcam 
C930e, sunduğu Full HD, H.264 video sıkıştırma ve stereo 
mikrofon gibi birçok özellikle iş birliği deneyiminizi zenginleştirir. 

Türünün en iyisi olan BRIO kameramız, kusursuz bir web kamerası 
deneyimi için 4K Ultra HD, 5 kat dijital yakınlaştırma, HDR 
destekli RightLight™ 3, kızılötesi tabanlı yüz tanıma ve birden 
çok görüş alanı seçeneği (65°, 78° ve 90°) gibi gelişmiş özellikler 
sunar.

Kusursuz tasarım ve olağanüstü kalitenin sunduğu kolaylıklar 
bitmez. Logitech'in HD kalitesindeki web kameraları ile artık her 
yerde görüntülü konuşabilirsiniz.

Logitech Web Kameraları

BİR ADIM ÖNDE  
OLUN.
Uygun fiyatlı ve HD kalitesinde görüntü ile  
dilediğiniz ortamda iş birliği yapma fırsatı elde edin.



İYİ DAHA İYİ EN İYİ

B525 WEB KAMERASI C925e WEB KAMERASI C930e WEB KAMERASI BRIO WEB KAMERASI

Ürün Özellikleri Küçük boyutu, katlanabilen ve 360° döndürülebilen 
tasarımıyla kişisel video konferans için idealdir.

Son derece uygun bir fiyata 
keskin Full HD 1080p video deneyimi sunar.

İşletmelere yönelik web kamerası geniş Görüş Alanı  
sunar ve H.264/SVC1.5w standardını destekler.

Logitech portföyündeki "en iyi" web kamerası, 
en iyi görüntülü iş birliği aracıdır.

Çözünürlük/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 veya 60fps
HD 720p/30, 60, veya 90fps

Sensör Çözünürlüğü 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Görüş Alanı 69° 78° 90° 65°, 78° ve 90°1

Dijital Yakınlaştırma (Full HD) 1,2 kat 4 kat 5 kat

H.264 AVC Sıkıştırma UVC 1.1 UVC 1.5

Otomatik odaklama • • • •

Objektif Plastik Cam Cam Cam

Otomatik Işık Düzeltme RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 HDR özellikli RightLight™ 3

Mikrofon(lar) 1 adet çok yönlü mikrofon 2 adet çok yönlü mikrofon 2 adet çok yönlü mikrofon 2 adet çok yönlü mikrofon

Gürültü Önleme • • • •

Uyumluluk 
 
 

Mac®, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla 
uyumludur. Skype® Kurumsal sertifikalıdır, Cisco® ile uyumludur2 ve 
Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir.3 

Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla 
uyumludur. Skype Kurumsal sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur2 ve 
Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir.3 

Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla 
uyumludur. Skype Kurumsal sertifikalıdır, Cisco ile uyumludur2 ve 
Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile tümleştirme geliştirilmiştir.3 

Mac, PC ve tüm lider görüntülü konferans platformlarıyla  
uyumludur. Skype Kurumsal ve Microsoft Hello™ sertifikalıdır,  
Cisco ile uyumludur2 ve Logitech İş Birliği Programı üyeleri ile  

tümleştirme geliştirilmiştir.3

Diğer Özellikler 
 
 
 
 
 
 

Tak ve çalıştır USB 
 
 
 
 
 
 

Tak ve çalıştır USB
Birden fazla montaj seçeneği

Gizlilik kapağı 
 
 
 
 

Tak ve çalıştır USB
Birden fazla montaj seçeneği

Gizlilik kapağı 
 
 
 
 

Tak ve çalıştır USB
Birden fazla montaj seçeneği

Gizlilik kapağı
Yüz tanıma özelliğini kullanarak oturum açma desteği için kızılötesi

Personify1 destekli arka plan
değiştirme laboratuvarı projesi

Cortana® ile çalışır
Taşıma kutusu

Parça no 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 Yazılım indirmeyi gerektirir.
2  En yeni sürüm içim www.logitech.com/ciscocompatibility sayfasını 

ziyaret edin.
3  Programa katılanların güncel listesi için  

www.logitech.com/lcp sayfasına bakın.

Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin:
Lütfen Logitech.com/VC sayfasını ziyaret edin
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