KOKOONTAITTUVA
HD-KAMERA.

Logitech B525 HD -verkkokamera
Logitech® B525 HD -verkkokameran ansiosta
paljon työmatkoja tekevien ammattilaisten
on helppo tavata kasvotusten paikasta
riippumatta. Kätevän kokoontaitettavan ja
kannettavan suunnittelun ansiosta kamera on
helppo pakata matkalle mukaan. Kiinnitä se
kannettavaan tietokoneeseen ja aloita kokous.

B525 HD -verkkokamera kuvaa
720p-teräväpiirtovideota 30 kuvaa sekunnissa
ja tuottaa hämärässäkin selkeän videokuvan.
Sisäänrakennettu automaattitarkennus myös
takaa tarkan kuvan jopa 10 cm:n etäisyydeltä.

USB-plug-and-play-ominaisuuden ansiosta
kameran asentaminen käy vaivatta.
Kehittyneet yrityssertifioinnit ja parannettu
Logitech Collaboration Program (LCP)
-jäsenten1 välinen integroitavuus takaavat
saumattomasti integroidun kokoustilanteen
videoneuvottelusovelluksesta riippumatta.

Logitech B525 HD -verkkokamera
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
Yhteensopiva useimpien
videoneuvottelusovellusten kanssa
Käyttäjät voivat käyttää haluamaansa
videoneuvotteluohjelmaa.
Teräväpiirtolaatu ja automaattinen tarkennus
720p:n teräväpiirtokuva, 30 kuvaa/s, automaattinen
tarkennus – yksityiskohdat ovat teräviä myös
lähikuvissa (jopa 10 cm:n etäisyydeltä kameran
objektiivista).
Aito 2.0 megapikselin RightLight™ 2 -tekniikalla
varustettu kenno
Soita laadukkaita puheluita myös hämärissä
toimistoissa ja neuvotteluhuoneissa.

Laadukkaat mikrofonit
Sisäänrakennettu mikrofoni takaa kristallinkirkkaan
äänen.
Kolmen vuoden rajoitettu laitteistotakuu
Logitechin yritysratkaisuille myönnetään yritysten
tarpeiden tukemiseksi tavallista pitempi takuuaika.
Yrityksiä hyödyttävä suunnittelu
360 asteen kääntyvyys merkitsee, että kameran voi
asettaa helposti eri kulmiin joko yhden tai useamman
osanottajan puheluita varten. Jos et halua, että sinut
nähdään, voit kääntää kameran poispäin.

Kokoontaittuva malli takaa erinomaisen
liikkuvuuden
Kiinteän, kokoontaittuvan muotoilun ansiosta kamera
on helppo pakata mukaan ilman erillistä koteloa –
täydellinen ratkaisu liikkuvalle ammattikäyttäjälle.
Aito plug-and-play
Sinun tarvitsee vain liittää Logitech B525 HD
-verkkokamera, valita haluamasi videosovellus ja
aloittaa kokous.
Yleispidike
Sopii nestekidenäyttöösi tai kannettavaan
tietokoneeseesi, missä hyvänsä työskenteletkin.

TEKNISET TIEDOT
Teräväpiirtoiset videopuhelut (1 280 × 720
kuvapistettä) suositellulla järjestelmällä

69 asteen diagonaalinen katselukulma

Automaattinen tarkennus

Yleispidike nestekidenäyttöihin ja kannettaviin
tietokoneisiin kiinnittämistä varten

Sisäinen stereomikrofoni

Hi-Speed USB 2.0 -sertifioitu

Aito 2.0 megapikselin RightLight™ 2 -tekniikalla
varustettu kenno
Yhteensopiva useimpien videoneuvottelusovellusten
kanssa
1,5 metrin (5 jalan) johto

UVC-yhteensopiva

TUOTETIEDOT

TUOTTEEN MITAT JA PAINO

B525 HD -verkkokamera
Osanumero: 960-000842
EAN: 5099206030725

Pidikkeen kanssa
68,5 × 29 × 40,4 mm
2,7 × 1,14 × 1,6 tuumaa
88 g / 3,1 unssia

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Windows 7, Windows 8 tai Windows 10
®

Web-kamera
Käyttöohjeet

YHTEENSOPIVUUS

UVC-tila (ei vaadi ohjelmiston asentamista)
®

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

®

Lisätietoja on osoitteessa
www.logitech.com
Jos haluat tehdä tilauksen tai esittää
lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valitsemaasi
jälleenmyyjään.

Skype for Business -sertifioitu ja optimoitu Microsoft
LyncTM -sovellukselle, Cisco Jabber®- ja WebEx®yhteensopiva. Parantunut integrointi Logitech
Collaboration Program (LCP) -jäsenten kanssa1.

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

 attaa seuraavat: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo ja
K
Zoom.

Katso koko luettelo ja uusimmat tiedot osoitteesta www.
logitech.com/lcp

TAKUU
®

kolmen vuoden rajoitettu laitteistotakuu
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