VIDEO HD
FOLD-AND-GO.

Logitech B525 HD Webcam
Untuk profesional yang sering bepergian,
Logitech® B525 HD Webcam memudahkan
Anda untuk bertatap muka, di mana pun Anda
berada. Desain fold-and-go yang nyaman
memungkinkan Anda mengepak kamera dan
membawanya bersama Anda. Pasangkan ke
laptop dan mulailah mengadakan meeting
Anda.

Dengan video 720p HD yang mampu
merekam pada kecepatan 30 frame per detik,
B525 HD Webcam menghasilkan video yang
sangat jernih bahkan dalam kondisi redup.
Autofocus internal juga mempertahankan
ketajaman hingga sedekat 10 cm.

Kesederhanaan USB plug and play
memudahkan proses pemasangannya.
Plus, sertifikasi bisnis tingkat lanjut dan
integrasi yang lebih baik dengan anggota
Logitech Collaboration Program (LCP)1
memastikan pengalaman meeting yang mulus
dengan setiap aplikasi konferensi video.

Logitech B525 HD Webcam
FITUR-FITUR UTAMA
Dapat dijalankan dengan sebagian besar aplikasi
konferensi video
Pengguna bebas menggunakan program konferensi
video desktop pilihannya.
Kualitas HD premium dengan autofocus
720p HD hingga 30 fps dengan autofocus - gambar
akan tetap terlihat tajam dalam high definition,
bahkan saat close-up (hingga 10 cm dari lensa
kamera).
Sensor 2.0-megapiksel dengan teknologi
RightLight™ 2
Mempertahankan gambar panggilan berkualitas
tinggi bahkan di dalam kantor atau ruang konferensi
dengan cahaya yang redup.

Mikrofon berkualitas tinggi
Mikrofon internal memastikan suara yang
terdengar sangat jernih.
Garansi hardware terbatas tiga tahun
Logitech untuk Business mendukung kebutuhan
bisnis dengan periode jaminan yang panjang.
Keunggulan desain untuk bisnis
Dengan kemampuan berputar hingga 360°,
posisikan kamera dengan mudahnya pada berbagai
sudut pandang, baik untuk panggilan video pribadi
maupun tim. Dan jika tidak ingin terlihat, putar
kamera membelakangi Anda untuk alasan privasi.

Fold-and-go untuk mobilitas tinggi
Desain fold-and-go yang terintegrasi memudahkan
Anda untuk mengepak kamera dan membawanya
ke mana pun tanpa memerlukan case terpisah
– sempurna untuk profesional sibuk yang kerap
bepergian.
Plug-and-Play
Anda hanya perlu memasang Logitech B525 HD
Webcam, memilih aplikasi video pilihan, dan memulai
meeting.
Klip universal
Menjepitkan webcam pada monitor LCD atau laptop
Anda di mana pun Anda bekerja.

SPESIFIKASI TEKNIS
Panggilan video HD (1280 x 720 piksel) dengan sistem
yang direkomendasikan

Bidang pandang diagonal 69°

Sensor 2.0-megapiksel dengan teknologi RightLight™ 2

Autofocus

Klip universal cocok dengan berbagai layar laptop,
LCD, atau CRT

Dapat dijalankan dengan sebagian besar aplikasi
konferensi video

Mikrofon internal

Bersertifikat Hi-Speed USB 2.0

Kabel 5 kaki (150 cm)

Cocok dengan UVC

SPESIFIKASI PRODUK

BERAT + DIMENSI PRODUK

B525 HD Webcam
Part #: 960-000841
Kode UPC: 097855079718

Dengan Klip
68,5 x 29 x 40,4 mm
2,7 x 1,14 x 1,6”
88g/3,1oz

PERSYARATAN SISTEM

KOMPATIBILITAS

Mode UVC (Tidak mengharuskan instalasi software)
Windows 7, Windows 8, atau
Windows® 10
®

®

www.logitech.com/B525-HD-Webcam

Bersertifikat untuk Skype for Business dan
Dioptimalkan untuk Microsoft®LyncTM, Kompatibel
dengan Cisco Jabber®, dan WebEx®. Integrasi yang
lebih baik dengan anggota Logitech Collaboration
Program (LCP)1.
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Termasuk Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, dan Zoom.

Lihat www.logitech.com/lcp untuk daftar lengkap dan
informasi terbaru

ISI KEMASAN
Webcam
Dokumentasi pengguna

GARANSI
Garansi hardware terbatas 3 tahun
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