ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ, ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΟΜΑΛΟ ΒΙΝΤΕΟ HD

Κάμερα web C930e της Logitech
Απολαύστε βιντεοκλήσεις που θα σας κάνουν να
νιώθετε σαν να είστε εκεί. Η κάμερα web C930e
της Logitech® προσφέρει ευκρινή εικόνα και ήχο σε
οποιοδήποτε περιβάλλον, ακόμη και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Με ανάλυση HD 1080p, οπτικό
πεδίο 90 μοιρών άποψη, ρύθμιση μετατόπισης,
κλίσης και ψηφιακό ζουμ 4X, η κάμερα web C930e
διαθέτει όλες τις εξελιγμένες λειτουργίες που
χρειάζεστε.

Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας χάρη στο
εξαιρετικά ευκρινές βίντεο που έχετε στη διάθεσή
σας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν το εύρος
ζώνης είναι περιορισμένο. Η κάμερα web C930e
υποστηρίζει βίντεο H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία
Scalable Video Coding, ώστε να απαιτεί όσο το
δυνατόν λιγότερους πόρους από τον υπολογιστή
και το δίκτυό σας. Επιπλέον, η κάμερα web C930e
διαθέτει δυνατότητα απλής σύνδεσης και λειτουργίας
μέσω USB για ακόμη πιο εύκολη εκκίνηση και χρήση.

Με προηγμένες πιστοποιήσεις επαγγελματικού
επιπέδου και και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα
προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας
της Logitech (LCP)3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιαδήποτε εφαρμογή τηλεδιάσκεψης για να
ξεκινήσετε την επόμενη παρουσίαση ή τηλεδιάσκεψή
σας με απόλυτη εμπιστοσύνη.

Κάμερα web C930e της Logitech

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Ποιότητα βίντεο HD 1080p στα 30 καρέ το
δευτερόλεπτο
Απολαύστε ολοζώντανο βίντεο HD στις κλήσεις
συνδιάσκεψης, το οποίο σας επιτρέπει να διακρίνετε
καλύτερα εκφράσεις και τη γενικότερη γλώσσα του σώματος.
Το ευρύτερο οπτικό πεδίο που έχετε δει ποτέ
Απολαύστε ευρύτερη οπτική γωνία 90 μοιρών – Ιδανική για
παρουσιάσεις σε πίνακα ή για επιδείξεις.
H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding
Εξοικονομεί υπολογιστική ισχύ, καθώς η επεξεργασία βίντεο
γίνεται εντός της κάμερας και προσαρμόζεται δυναμικά στη
διαθέσιμη ροή δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε
να απολαμβάνετε ομαλότερη ροή βίντεο σε εφαρμογές
τηλεδιασκέψεων.

Ψηφιακό ζουμ 4X σε Full HD
Ζουμ 4X σε ανάλυση 1080p για να απολαμβάνετε το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο λεπτομέρειας για τις κλήσεις,
τα γραφικά και τις παρουσιάσεις σας.
Επιλογή ρύθμισης για μετακίνηση, κλίση και ζουμ
Δυνατότητα ρύθμισης μετατόπισης, κλίσης και ζουμ σε
οπτικό πεδίο 90 μοιρών για να εστιάζετε καλύτερα εκεί που
θέλετε στις τηλεδιασκέψεις σας.
Πιστοποιήσεις επαγγελματικού επιπέδου
Με πιστοποίηση για τις πιο διαδεδομένες λύσεις του κλάδου
(Βελτιστοποιημένη για Microsoft® Lync® 2013, πιστοποίηση
Skype για Επιχειρήσεις, συμβατότητα με Cisco Jabber® και
WebEx®2) και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των
μελών του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP)3 ,
για εξαιρετική εμπειρία ενσωμάτωσης με τις περισσότερες
πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης για επιχειρήσεις.

Τεχνολογία Logitech RightLightTM 2 και αυτόματη
εστίαση
Η κάμερα web προσαρμόζεται έξυπνα ώστε να
προσφέρει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού και σε διάφορες αποστάσεις.
Εύχρηστο κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου
Βολικό κλείσιμο φακού για επιπλέον προστασία απορρήτου
και ασφάλεια.
Άμεση σύνδεση μέσω USB
Συνδέεται εύκολα με υπολογιστές PC ή Mac®, χωρίς να
απαιτείται επιπλέον λογισμικό.
Πολλές επιλογές στήριξης
Δυνατότητα στήριξης της κάμερας στο καλύτερο δυνατό
σημείο — σε μια οθόνη LCD, σε φορητό ή επιτραπέζιο
υπολογιστή — με τη χρήση του ενσωματωμένου κλιπ ή της
ειδικής υποδοχής για τρίποδο.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
ΜΙΚΡΌΦΩΝΟ: (TX)

ΗΧΕΊΑ: (RX)

Τύπος: Αμφίδρομο πυκνωτικό μικρόφωνο

Απόκριση συχνότητας: 150 Hz – 7 kHz (ITU-T TIA920)

Απόκριση συχνότητας: 100 Hz - 7 kHz

Ευαισθησία: 103 dB ±3 dB στο 1 kHz, είσοδος 1 mW /
τεχνητό αφτί τύπου 4153

Ευαισθησία: -45 dB ±3 dB
Παραμόρφωση: <4 % @ 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz
Παραμόρφωση: <10 % @ 1 kHz, είσοδος 10 dBPa (MRP)
Σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN60950-1
Τάση λειτουργίας: 1,4 - 5,0 V DC

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάμερα web C930e
Κωδικός προϊόντος # 960-000972
EAN: 5099206045200

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Κάμερα web C930e της Logitech
Εξωτερικό κάλυμμα για προστασία της ιδιωτικότητας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Χωρίς το κλιπ
Πλάτος: 94 mm
Ύψος: 29 mm
Βάθος: 24 mm

Διαστάσεις συσκευασίας
180 x 135 x 81 mm
Βάρος: 13,9 oz

Με το κλιπ
Πλάτος: 94 mm
Ύψος: 43 mm
Βάθος: 71 mm
Βάρος: 162 g

ΕΓΓΥΗΣΗ

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση:
www.logitech.com
Για παραγγελίες ή περαιτέρω ερωτήσεις,
επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή που προτιμάτε.

Windows® 7, Windows® 8 ή Windows® 10
Mac OS X® 10.7 ή νεότερες εκδόσεις
Επεξεργαστής Core 2 Duo της Intel® 2,4GHz
Μνήμη RAM 2GB ή περισσότερη
Ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο για τα βίντεο που
τραβήξατε
Θύρα USB 2.0 (έτοιμη για χρήση με θύρα USB 3.0)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Τριετής περιορισμένη εγγύηση υλικού

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Με πιστοποίηση για τις πιο διαδεδομένες λύσεις του κλάδου
(Βελτιστοποιημένη για Microsoft® Lync® 2013, πιστοποίηση
Skype για Επιχειρήσεις, συμβατότητα με Cisco Jabber® και
WebEx®2) και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των
μελών του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP)3 ,
για εξαιρετική εμπειρία ενσωμάτωσης με τις περισσότερες
πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης για επιχειρήσεις.

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
1

Ισχύει για Microsoft® Lync® 2010 και 2013, Skype για Επιχειρήσεις, Cisco
Jabber® και μέλη του Προγράμματος συνεργασίας Logitech (LCP),
μεταξύ των οποίων οι Vidyo, Zoom και Lifesize Cloud (ανατρέξτε στη
διεύθυνση www.logitech.com/lcp για νεότερες πληροφορίες)

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για
τη νεότερη έκδοση

2

3

 εριλαμβάνονται οι εταιρείες Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo
Π
και Zoom.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για τον πλήρη
κατάλογο και νεότερες πληροφορίες

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ / ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η Logitech προσφέρει μια προαιρετική εφαρμογή που
ενεργοποιεί τις λειτουργίες μετατόπισης, κλίσης και ζουμ:
www.logitech.com/support/c930e
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