VIK IHOP OCH TA MED
HD-VIDEO.

Logitech B525 HD-webbkamera
HD-webbkameran Logitech® B525 passar dig
som ständigt är på språng. Den gör det enkelt
att mötas ansikte mot ansikte, var du än är.
Kameran kan lätt fällas ihop och tas med.
Koppla den till din bärbara dator och mötet
kan börja.

HD-webbkameran B525 med HD-video (720p)
och 30 bildrutor per sekund ger dig tydliga
bilder, även i svaga ljusförhållanden. Inbyggd
autofokus bibehåller skärpan på upp till tio
centimeter från motivet.

Enkel anslutning och konfiguration med
USB. Plus, avancerade företagscertifieringar
och förbättrad integration med Logitech
Collaboration Program (LCP)-medlemmar1
gör mötesupplevelsen smidig, med alla
videokonferensprogram.

Logitech B525 HD-webbkamera
VIKTIGA FUNKTIONER
Kompatibel med de flesta videokonferensprogram
Du kan använda valfritt skrivbordsprogram för
videokonferenser.
Högklassig HD-kvalitet med autofokus
720p HD upp till 30 bilder per sekund med autofokus
– bilderna behåller skärpan i hög upplösning och även
om du tar dem på nära håll (upp till tio centimeter
från objektivet).
Äkta 2.0-megapixelsensor med RightLight™
2-teknik
Bibehåll hög bildkvalitet vid samtal även på kontor
eller i konferensrum med dunkel belysning.

Mikrofoner av hög kvalitet
Inbyggd mikrofon ger kristallklart ljud.
Tre års begränsad maskinvarugaranti
Logitechs affärsprodukter stöder verksamhetens
behov med en utökad garantiperiod.
Designfördelar för företag
Med 360-graders vridförmåga kan du enkelt placera
kameran i olika vinklar för samtal med både en och
flera personer. Vill du inte synas vrider du dessutom
bara bort kameran.

Vik ihop och ta med för maximal flexibilitet
Kameran kan enkelt vikas ihop och tas med
utan någon extra väska – perfekt för upptagna
yrkesmänniskor i farten.
Genuin enkel anslutning
Anslut bara HD-webbkameran Logitech B525, välj
videokonferensprogram och starta mötet.
Universalklämma
Passar din lcd-skärm eller bärbara dator oavsett var
du arbetar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
69 graders diagonal bildvinkel

Äkta 2.0-megapixelsensor med RightLight™ 2-teknik

Autofokus

Universalklämma för plattskärmar och bärbara
datorer

Kompatibel med de flesta videokonferensprogram

Inbyggd stereomikrofon

Certifierad höghastighets-USB 2.0

Videosamtal i HD-kvalitet (1280 x 720 bildpunkter)
med rekommenderade system

1,5 m sladd

UVC-kompatibel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅTT + VIKT

B525 HD Webcam
Artikelnr: 960-000842
EAN: 5099206030725

Med klämma
68,5 x 29 x 40,4 mm
(2,7 x 1,14 x 1,6 tum)
88g

Webbkamera

KOMPATIBILITET

GARANTI

SYSTEMKRAV
UVC-läge (kräver ingen installation av programvara)
Windows 7, Windows 8 eller Windows 10
®

®

®

Mer information finns här:
www.logitech.com/sv-se
Kontakta önskad återförsäljare för att lägga
en beställning eller om du har ytterligare
frågor.

I FÖRPACKNINGEN

Bruksanvisning

Certifierad för Skype for Business och optimerad för
Microsoft® LyncTM, Cisco Jabber® och kompatibel
med WebEx®. Förbättrad integration med Logitech
Collaboration Program (LCP)-medlemmar1.

3 års begränsad maskinvarugaranti
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Omfattar Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo samt Zoom.

En komplett lista och den senaste informationen finns på
www.logitech.com/lcp

Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech
påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan
förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och
funktionsinformationen häri kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

