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BRIO 505

Geef werknemers een
gebruiksvriendelijke webcam
waarmee ze zich echt aanwezig
voelen tijdens vergaderingen.
Logitech, de marktleider in
hardware voor videovergaderen,
heeft de Brio 505 ontwikkeld
voor scherpe videobeelden,
licht- en geluidsoptimalisatie,
automatische framing1,2 en meer,
gecombineerd met eenvoudig ITbeheer.

Implementeer eenvoudig videovergaderingen van de hoogste kwaliteit
met de Brio 505 een hoogwaardige plug-and-play HD-webcam
boordevol functies waarmee werknemers er natuurlijk uitzien en
goed klinken tijdens vergaderingen. Geavanceerde lichtcorrectie,
automatische framing1,2, ruisonderdrukkende microfoons en Show
Mode1 maken authentieke vergaderingen een fluitje van een cent. Brio
505 is gecertificeerd voor Microsoft Teams, Google Meet en Zoom,
en past dus precies in uw IT-ecosysteem. U kunt de Brio 505 ook
eenvoudig op afstand beheren en bijwerken met Logitech Sync en Logi
Tune.
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1

Professionele videokwaliteit: zie er natuurlijk en zelfverzekerd uit met Full HD-resolutie, automatische framing1,2 en
automatische lichtcorrectie.

2

Dubbele ruisonderdrukkende microfoons: u bent duidelijk te horen in drukke omgevingen dankzij
ruisonderdrukkende microfoons die achtergrondgeluid wegfilteren.

3

Geïntegreerd lenskapje: blokkeer de camera met een gebruiksvriendelijk lenskapje wanneer u niet gezien wilt
worden.

4

Show Mode1: presenteer fysieke voorwerpen door de camera omlaag te kantelen om schetsen, werk in ontwikkeling
of voorwerpen weer te geven.

Ondersteunt meerdere resoluties, waaronder 1080p/30 fps en 720p/30 fps of 60 fps om de kwaliteit van uw toepassing en monitor zo goed
mogelijk te ondersteunen.
Diagonaal aanpasbaar gezichtsveld (dFOV) van 65°, 78° of 90°
Video
Tot 4x digitale zoom beschikbaar
RightLight 4 automatische lichtcorrectie met HDR voor een helder beeld in verschillende lichtomstandigheden, van weinig licht tot direct zonlicht
Audio

Ruisonderdrukkende, dubbele beamforming-microfoons bieden audioprestaties van professionele kwaliteit

Verbinding

Gemakkelijk aan te sluiten via USB-C; kabellengte van 1,5 m (5 ft)

Lenskapje

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

Bevestigingsopties

Afneembare, universele bevestigingsclip die past op monitoren, lcd-schermen en laptops

Logi Tuneondersteuning

Download Logi Tune via www.logitech.com/Tune om de zoom te bedienen, de kleur aan te passen, de handmatige focus in te stellen en firmware
eenvoudig bij te werken.

Certificeringen

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

Compatibiliteit

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

Algemeen

Afmetingen en
gewicht

Brio 505:
960-001459 (grafiet)
Webcam
Hoogte x breedte x diepte:
31,5 mm (1,2 inch) x 110 mm (4,3 inch) x 31,5 mm (1,2 inch)
Hoogte x breedte x diepte (incl. bevestigingsclip):
51,5 mm (2 inch) x 110 mm (4,3 inch) x 45 mm (1,8 inch)
Gewicht: 121 g (4,2 oz), incl. bevestigingsclip en kabel
Afneembare bevestigingsclip:
Hoogte x breedte x diepte:
25 mm (1 inch) x 45,8 mm (1,8 inch) x 65,1 mm (2,6 inch)
Gewicht: 40 g (1,4 oz), incl. verwijderbare bevestigingsadapter
Lengte geïntegreerde kabel: 1,5 m (5 ft)

Inhoud van de doos

Brio 505 met aangesloten USB-C-kabel
Bevestigingsclip met verwijderbare bevestigingsadapter
Handleiding

Garantie

3 jaar

1 Voor deze functie is Logi Tune vereist. Logi Tune is niet beschikbaar voor Chrome OS.
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