
Logitech® levererar vår bästa kamera någonsin med 4K UHD och 5X zoom för otrolig 
videokvalitet. BRIO har massvis med avancerade funktioner som Logitechs RightLight™ 
3 med HDR så att allt ser bra ut i alla ljus, från nästan mörker till direkt solljus, den har 
stöd för ansiktsigenkänning via infrarött ljus för säkrare inloggning och den har flera 
bildvinkelsalternativ – 65°, 78° och 90°.
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WINDOWS HELLO
Din kamera är certifierad  
för Windows® Hello™ för 
inloggning via ansiktsigenkän-
ning på Windows 10.
Obs! Kameran fungerar också med 
andra program för ansiktsigenkän-
ning för både Windows och Mac®. Gå 
till vår webbplats för support för mer 
information.

Kameran och IR-sensor/In-
dikatorlampa stöder denna 
plug-and-play-funktion efter 
installation i Windows 10. Titta 
bara i kameran så loggas du in 
i systemet.
Obs! IR-sensorn har stöd för en pålitli-
gare inloggning. IR är pålitligare med 
USB 3.0

KAMERAINSTÄLLNINGS-
APP
Logitech erbjuder programvara 
att ladda ner, med justerbar 
bildvinkel, bildinställningar, 
panorering, vinkling och zoom-
ning samt bakgrundsersätt-
ning från Personify.

UPPTÄCK BRIOS  
FULLA POTENTIAL
Besök www.logitech.com/BRIO

FELSÖKNINGSTIPS
Besök www.logitech.com/ 
support/brio för felsöknings-
tips, information om program-
verktyg och få hjälp med ett 
verktyg för att felsöka eventu-
ella problem som kan uppstå 
med din BRIO.
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1 INSTALLATION
 Installera kamera på en LCD-skärm eller på ett stativ.

2 ANSLUT
  Anslut kabel till kamera och dator. Låt kameran 

räkna upp några sekunder i operativ systemet.
 Obs! IR och 4K fås bättre med USB 3.0

3 KÖR
  Starta ditt video- eller ljudsamtal från 

programmet. Indikatorlampan på kameran 
lyser vid streaming.
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