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C930E ZAKELIJKE WEBCAM
Door het diagonale gezichtsveld van 90° worden individuele gebruikers 
en hun werkplek in een perfect beeldkader weergegeven, terwijl twee 
geïntegreerde omnidirectionele microfoons de audio duidelijk opvangen 
tot een afstand van één meter. 

4X digitale zoom bij 1080p en H. 264-videocompressie zorgen voor 
vloeiende video met ongeëvenaarde details.

C930e is gecertificeerd voor Microsoft Teams® en Skype™ voor 
Bedrijven en werkt met andere populaire toepassingen zoals Bluejeans, 
Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting ®, Lifesize Cloud, 
Microsoft DirectShow, Pexip, RingCentral Video, Vidyo en Zoom®.

Betrouwbare video.  
Verbeterde samenwerking. 
De C930e met H.264-
ondersteuning en een vergroot 
diagonaal gezichtsveld levert 
professionele audiovisuele 
kwaliteit in vrijwel elke 
omgeving, waardoor de 
teamproductiviteit verbetert.



BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES

Video

Ondersteunt 1080p (Full HD) @ 30fps waardoor uitdrukkingen, non-verbale signalen en bewegingen duidelijk te zien zijn. 

Diagonaal, vast gezichtsveld van 90° (dFOV)

Digitale 4x-zoom (Full HD) beschikbaar

De ingebouwde HD-autofocus zorgt ervoor dat u tijdens videogesprekken duidelijk te zien bent.

Automatische RightLight 2-lichtcorrectie voor helder beeld in verschillende lichtomstandigheden, van weinig licht tot direct 
zonlicht.

Ondersteunt H.264 UVC 1.5 met Scalable Video Coding voor een vloeiendere videostream in toepassingen.

Audio De twee omnidirectionele microfoons zijn geoptimaliseerd om de audio tot een afstand van één meter duidelijk op te 
vangen. 

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

Lenskapje Schakel in een handomdraai om naar privacymodus met het bevestigbare lenskapje dat omhoog en omlaag kan worden 
geklapt.

Bevestigingsopties Universele clip; schroefdraad van 6,35 mm voor statiefbevestiging1

Logi Tune-
ondersteuning

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® en Skype™ voor Bedrijven.

Compatibiliteit
Compatibel met Microsoft DirectShow. Werkt met andere gangbare toepassingena zoals BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, 
Google Meet™, GoToMeeting®, Zoom® en andere toepassingen voor compatibiliteit en naadloze integratie.

Algemeen

Onderdeelnummer 960-000972

Afmetingen en gewicht

Met clip:
Hoogte x breedte x diepte:
43 mm (1,69 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)
Gewicht: 162 g (5,71 oz)
Lengte van USB-A-kabel: 1,5 m (5 ft)

Inhoud van de doos
Webcam met aangesloten USB-A-kabel van 1,5 m (5 ft) 
Bevestigbaar lenskapje
Handleiding 

Garantie 3 jaar

Hoogwaardige video. Elke omgeving: Een diagonaal gezichtsveld van 90° met 
Full HD 1080p/30fps-resolutie, autofocus en 4x zoom zorgen voor heldere details bij 
videovergaderingen. 

Twee ruisonderdrukkende microfoons: Twee geïntegreerde omnidirectionele 
microfoons die zijn geoptimaliseerd om audio tot op een afstand van één meter 
helder op te vangen.

Vloeiende video met H.264-ondersteuning: Ondersteunt H.264 met Scalable 
Video Coding en UVC 1.5-codering om pc-bandbreedte vrij te maken en een 
consistente, betrouwbare videovergaderervaring te bieden.
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1 Statief niet meegeleverd
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Neem contact op met uw wederverkoper  
of met ons via  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/C930e

Logitech Americas
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Newark, CA 94560 
Verenigde Staten
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