
Maak kennis met de essentiële 
webcam voor betere 
videovergaderingen. Brio 305 
is een 1080p-webcam met 
automatische lichtcorrectie 
en een ruisonderdrukkende 
microfoon voor natuurlijke video 
en audio, plus een geïntegreerd 
lenskapje. Gecertificeerd 
voor toonaangevende 
vergaderplatforms en geprijsd voor 
implementatie op grote schaal.

Geef werknemers een gebruiksvriendelijke webcam, zodat ze beter 
samen kunnen werken via video. Brio 305 is een 1080p-webcam die 
gecertificeerd is voor Microsoft Teams, Zoom en Google Meet, voor 
een vergaderervaring van professionele kwaliteit. Full HD-video, 
automatische lichtcorrectie en een ruisonderdrukkende microfoon 
zorgen ervoor dat iedereen duidelijk gezien en gehoord wordt. Een 
gebruiksvriendelijk lenskapje bedekt de lens wanneer deze niet in 
gebruik is. Brio 305 is gemaakt door de marktleider in webcams1 en 
functioneert ook binnen uw bestaande IT-ecosysteem. De webcam 
kan bovendien op afstand worden beheerd en bijgewerkt dankzij 
Logitech Sync. De Brio 305 is gemaakt met tenminste 48% gerecycled 
plastic ter ondersteuning van een gelijkwaardige en klimaatpositieve 
wereld.

DATASHEET

BRIO 305



Video

Resoluties Ondersteunt meerdere resoluties, waaronder 1080p/30 fps en 720p/30 fps om de kwaliteit van uw toepassing 
en monitor zo goed tot zijn recht te laten komen.

Beeldsensor 2 MP CMOS

Diagonaal gezichtsveld (dFOV) 70° dFOV

Zoom Geen zoom (vaste focus)

Automatische lichtcorrectie RightLight 2 brengt automatisch de helderheid in balans, past het contrast aan en compenseert lastige 
belichting, zodat u altijd natuurlijk in beeld bent.

Audio  Enkele digitale microfoon

Connectiviteit Eenvoudig aan te sluiten via USB-C

Lenskapje Draai aan het geïntegreerde lenskapje om de lens eenvoudig te verbergen wanneer deze niet in gebruik is.

Bevestigingsopties Bijgevoegde montageclip

Logi Tune-
ondersteuning Download Logi Tune op www.logitech.com/tune om de kleur aan te passen en de firmware eenvoudig bij te werken.

Certificeringen Gecertificeerd voor Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook.

Compatibiliteit Werkt met Windows, macOS of Chrome OS, en bijna alle platforms en besturingssystemen om compatibiliteit en naadloze integratie op de 
werkplek te garanderen. Logi Tune is niet beschikbaar voor ChromeOS.

Algemeen

Onderdeelnummer Brio 305:
960-001469 (Graphite)

Afmetingen en 
gewicht

Webcam 
Hoogte x breedte x diepte (incl. bevestigingsclip): 
65,63 mm (2,58 in) x 53,1 mm (2,09 in) x 45 mm (1,78 in)
Gewicht: 74,6 g (2,63 oz), incl. bevestigingsclip en kabel
Bijgevoegde kabellengte: 1,5 m (5 ft)

Inhoud van de doos Brio 305 met aangesloten USB-C-kabel
Handleiding

Garantie 3 jaar

Natuurlijke videokwaliteit: 1080p-resolutie en automatische lichtcorrectie zorgen voor een 
natuurlijke vergaderervaring, terwijl de vaste focus en 70° dFOV iedereen scherp houden. 

Ruisonderdrukkende microfoon: ruisonderdrukkingstechnologie onderdrukt achtergrondgeluiden. 

Geïntegreerd lenskapje: het gebruiksvriendelijke lenskapje beschermt de privacy van werknemers, 
terwijl het indicatielampje gebruikers vol vertrouwen laat weten wanneer de camera actief is.
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1  Gebaseerd op onafhankelijke verkoopgegevens van externe webcams in eenheden 
(augustus 2021 - juli 2022) geaggregeerd van de volgende belangrijke markten: CA, CN, 
FR, DE, JPN, SE, UK, US.

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, RightLight en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe SA of haar dochterondernemingen 
in de VS en/of andere landen. Dit product is gecertificeerd om te voldoen aan de 
compatibiliteitsnormen van Google. Chrome, Chromebook, Google Meet en de Works 
With Chromebook-badge zijn handelsmerken van Google LLC. Microsoft Teams, de 
badge Certified for Microsoft Teams, Zoom, de badge Zoom Certified, Windows, macOS, 
USB-C en alle andere handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve 
eigenaren. 
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Neem contact op met uw reseller 
of neem contact met ons op via 
logitech.com/vcsales

logitech.com/brio305

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 
Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230
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