
De Logitech® Pro Personal Video 
Collaboration Kit stelt teams op 
verschillende locaties in staat 
onderling betrokken te blijven en 
werk op één lijn te houden, waar ze 
ook werken. Deze kit is voorzien van 
de combinatie van de Zone Wireless-
headset en de Brio-webcam. Ze 
leveren audio van studiokwaliteit 
en levensechte video voor optimale 
samenwerking en productiviteit.

LOGITECH WEBCAM- EN HEADSETCOMBO
Maak van elke persoonlijke werkruimte een perfecte 
samenwerkingsruimte met de Pro Personal Video Collaboration 
Kit. De Zone Wireless Bluetooth®-headset is speciaal ontworpen 
om ongewenst geluid in een open werkruimte te dempen. De 
headset wordt gecombineerd met de Brio-webcam in een vooraf 
geconfigureerde gebundelde oplossing. Ze zijn samen volledig 
plug-and-play compatibel met vrijwel alle videovergadersoftware, 
waardoor ze gemakkelijk inzetbaar en gebruiksvriendelijk 
zijn. Deze kit is geprijsd voor grootschalige implementaties en 
maakt elke organisatie sterker met tools die een cultuur van 
werknemersbetrokkenheid stimuleren.

DATASHEET

PRO PERSONAL VIDEO 
COLLABORATION KIT



LOGITECH BRIO-WEBCAM
Een krachtpatser voor videosamenwerking

Resolutie/FPS 4K Ultra HD 2160p/30fps , Full HD 1080p/30 of 60fps,  
HD 720p/30, 60, of 90fps

Resolutie sensor 4096 x 2160

Diagonaal gezichtsveld 65°, 78° en 90°

Digitale zoom (Full HD) 5x

Autofocus

Automatische 
lichtcorrectie

RightLight 3 met HDR

Overige kenmerken Meerdere bevestigingsopties, extern lenskapje, infrarood voor ondersteuning van gezichtsherkenning, labproject voor achtergrondvervanging  
(mogelijk gemaakt door Personify3), werkt met Cortana® 

LOGITECH ZONE WIRELESS-HEADSET
Ontworpen voor gesprekken, muziek of opperste concentratie in een open kantoorruimte. Comfortabel en eenvoudig te gebruiken

Functies Ruisonderdrukkende microfoon, indrukwekkend geluid, actieve ruisonderdrukking (ANC), bediening op het oorstuk, Qi-technologie voor draadloos opladen,  
USB-A-ontvanger + USB-C-adapter + Bluetooth®-connectiviteit.

UITGELICHTE ONDERDELEN

PRO PERSONAL VIDEO 
COLLABORATION KIT
BRIO + ZONE WIRELESS
De meest geavanceerde Brio-webcam van Logitech zorgt 
samen met de Logitech Zone Wireless Bluetooth®-headset 
voor professionele videogesprekken vanuit elke persoonlijke 
werkruimte, inclusief open kantoorruimtes.

INHOUD VAN KIT:
Brio Ultra HD Pro-webcam (USB 3.0-kabel1, verwijderbaar lenskapje, verwijderbare 
clip, draagetui)

Zone Wireless-headset (USB-A-ontvanger, USB-C-adapter, oplaadkabel, reistasje)

Handleiding 

Onderdeelnr. EMEA 991-000309 (UC), 991-000345 (MSFT)

KITCOMPATIBILITEIT2:

works with
Google Meet

1 Compatibel met USB 2.0
2  Ga naar www.logitech.com/lcp voor een lijst met huidige programmadeelnemers.
3 Hiervoor moet u software downloaden.
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Voor technische specificaties: 
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