
De Logitech® Personal Video 
Collaboration Kits stellen teams op 
verschillende locaties in staat onderling 
betrokken te blijven en werk op één lijn 
te houden, waar ze zich ook bevinden. 
De Essential-kit bevat de Zone Wired 
Earbuds en de C920e-webcam, 
terwijl de kit met kabel de Zone Wired 
Headset en de C925e-webcam omvat 
voor kristalheldere gesprekken en 
high-definition video van 1080p voor 
professionele videosamenwerking en 
hogere productiviteit.

LOGITECH WEBCAM- EN HEADSETCOMBO
Wanneer je vanaf een persoonlijke werkplek een videogesprek 
start, kan de juiste apparatuur een groot verschil maken. De Zone 
Wired-earbuds en Zone Wired-headset zijn speciaal ontworpen 
voor rumoerige werkomgevingen en worden samen met de C920e 
of C925e high-definition webcam in een vooraf geconfigureerde 
gebundelde oplossing aangeboden. Ze zijn samen compatibel met 
vrijwel alle videovergadersoftware, waardoor ze gemakkelijk inzetbaar 
en gebruiksvriendelijk zijn. Beide kits zijn voordelig geprijsd voor 
grootschalige implementaties en maken elke organisatie sterker met 
tools die een cultuur van samenwerking bevorderen.

DATASHEET

PERSONAL VIDEO 
COLLABORATION KITS 
MET KABEL



Oplossing WIRED PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT ESSENTIAL PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

Productnaam/-namen C925e + Zone Wired C920e + Zone Wired Earbuds

Productbeschrijving

Logitech C925e high-definition 1080p webcam in combinatie 
met de Zone Wired Headset maakt professionele en betrouwbare 

videogesprekken vanuit een persoonlijke en open  
werkruimte mogelijk, inclusief kantoor, thuis en op afstand

Met de Logitech C920e high-definition 1080p-webcam in combinatie met 
Logitech Zone Wired-earbuds klinkt u op uw best en ziet u er goed uit bij 
videogesprekken. Daarnaast is de prijs aantrekkelijk voor grootschalige 

inzet

Inhoud van de kit

C925e-webcam (aangesloten USB-A-kabel, ingebouwd lenskapje,  
Afneembare clip)

Zone Wired USB-C-headset met bediening op de draad  
(USB-A-adapter, reistas)

Handleiding

C920e Webcam (aangesloten USB-A-kabel, bevestigbaar lenskapje,  
Afneembare clip)

Zone Wired-earbuds met 3,5 mm-connector (bediening op de draad met 
USB-C-connector, USB-A-adapter, opbergsleeve, vervangbare oorgels: XS, 

S, M, L)

Handleiding

Onderdeelnummer UC: 991-000339 Teams: 991-000338 UC: 991-000382 Teams: 991-000380

Kitcompatibiliteit1:

UC:
2

works with
Google Meet

Teams: UC:

Certif edi
 

works with
Google Meet

Teams:

Productnaam LOGITECH ZONE WIRED HEADSET LOGITECH ZONE WIRED EARBUDS

Productkenmerken
On-ear computer headset ontworpen met twee ruisonderdrukkende 

microfoons en grote drivers van 40 mm
In-ear-draagopties met geïntegreerde ruisonderdrukkende microfoon en 

plug-and-play compatibiliteit voor smartphone, tablet of computer3

Kenmerken
Premium microfoon gecertificeerd voor Microsoft Teams en geschikt voor 
open kantoren, premium audiodrivers van 40 mm, bediening op de draad, 

USB-C en USB-A plug-and-play connectiviteit

Twee beamforming-microfoons die geïntegreerd zijn in de linker earbud 
om uw stem duidelijk op te nemen, PET+PU-driver, bediening op de draad, 

USB-C, USB-A en 3,5 mm plug-and-play connectiviteit, vervangbare 
oorgels in vier maten

Productnaam LOGITECH C925E WEBCAM LOGITECH C920E WEBCAM

Productkenmerken Hoge resolutie en betrouwbare videokwaliteit met H.264-ondersteuning Professionele videovergaderingen voor een verrassend betaalbare prijs

Resolutie/FPS
Full HD 1080p/30 fps, 

HD 720p/30 fps

Full HD 1080p/30 fps, 

HD 720p/30 fps

Resolutie sensor 1920 x 1080 1920 x 1080

Diagonaal 
gezichtsveld

78° 78°

Digitale zoom (Full 
HD)

1,2x 1x 

Autofocus

Automatische 
lichtcorrectie

RightLight 2 RightLight 2

Overige kenmerken Plug-and-play via USB, meerdere bevestigingsopties, ingebouwd lenskapje
Plug-and-play via USB, meerdere bevestigingsopties, bevestigbaar 

lenskapje

UITGELICHTE ONDERDELEN EN VERGELIJKING

1 Ga naar www.logitech.com/lcp voor een lijst met huidige programmadeelnemers.
2 Zone Wired is gecertificeerd voor Zoom.
3 Compatibiliteit kan afhangen van het apparaatmodel.
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Neem contact op met uw wederverkoper  
of met ons via  
www.logitech.com/vcsales

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

Voor technische specificaties: 
logitech.com/wired-personal-video-collaboration-kit
logitech.com/essential-personal-video-collaboration-kit


