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BRIO ULTRA HD PRO
ZAKELIJKE WEBCAM

4K HD-videosamenwerking van
topkwaliteit.
BRIO is ontworpen voor
professionele videovergaderingen
en levert ultra 4K HD-video
met RightLight™ 3, HDR, hoge
framefrequenties en uitstekende
prestaties bij weinig licht. Dit
geeft teams kracht om samen te
werken en snelheid om keuzes te
maken door vergaderervaringen
van hoge kwaliteit.

BRIO biedt drie voorinstellingen voor het gezichtsveld met 5x HD-zoom
in spectaculaire 4K-resolutie. Selecteer 65° voor gerichte communicatie
of verbreed het bereik naar 78° of 90° om meer van uw werkplek vast te
leggen.
RightLight™ 3 met HDR helpt u om er top uit te zien bij elke verlichting,
met geavanceerde Logitech-optics die zorgen voor een haarscherpe
videoresolutie met autofocus.
Brio is gecertificeerd voor Microsoft Teams® en Skype™ voor Bedrijven
en compatibel met Cortana® en Windows Hello™. Certificeringen en
compatibiliteit met andere gangbare toepassingen zoals BlueJeans,
Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Lifesize Cloud,
Pexip, RingCentral Video, Vidyo en Zoom®.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES
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Professionele videokwaliteit: Zie er altijd geweldig uit met maximale 4K Ultra
HD/30 fps-resolutie, RightLight™ 3 met HDR-technologie en een 5x zoom voor
haarscherpe details.

2

Twee ruisonderdrukkende microfoons: Twee omnidirectionele microfoons
met ruisonderdrukking bieden audiokwaliteit van professionele kwaliteit.
Ondersteuning van Microsoft Cortana®.
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Breed diagonaal gezichtsveld: Geniet van geweldige flexibiliteit bij het
diagonale gezichtsveld Kies voor 90° diagonaal om een groter deel van de
kamer weer te geven, of beperk het bereik tot 65° of 78° diagonaal voor gerichte
communicatie.

1
2
3

Biedt meerdere resoluties, inclusief 4K (Ultra HD) met 30 fps, 1080p (Full HD) met 30 of 60 fps en 720p (HD) met 30, 60 of 90 fps
om de kwaliteit van uw toepassing en beeldscherm zo goed mogelijk te ondersteunen.
65°, 78° of 90° diagonaal aanpasbaar gezichtsveld (dFOV)

Video

Digitale 5x-zoom (Full HD) beschikbaar
De haarscherpe optische lens met autofocus levert een duidelijke en uitzonderlijke videokwaliteit.
Automatische RightLight™ 3-lichtcorrectie met HDR voor scherp beeld in verschillende lichtomstandigheden, van weinig licht tot
direct zonlicht.

Audio

De twee ruisonderdrukkende, omnidirectionele microfoons bieden een audioprestatie van professionele kwaliteit en ondersteunen
Microsoft Cortana®

Verbinding

Gemakkelijk aan te sluiten via USB-A of USB-C1; kabellengte van 2,2 m (7.2 ft)

Lenskapje

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

Bevestigingsopties

Verwijderbare clip; schroefdraad van 6,35 mm voor statiefbevestiging2

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®, Skype™ voor Bedrijven, Fuze, Zoom®, Cisco Jabber™, Microsoft Cortana® en Windows Hello™.

Compatibiliteit

Werkt met andere gangbare toepassingen zoals BlueJeans, Cisco WebexTM, Google Meet™, GoToMeeting® en andere toepassingen
voor compatibiliteit en naadloze integratie op de werkplek.
Onderdeelnummer

Afmetingen en
gewicht

960-001106
Webcam:

Bevestigbare bevestigingsclip:

Hoogte x breedte x diepte:
27 mm (1,06 in) x 102 mm (4,02 in) x 27 mm (1,06 in)
Gewicht: 63 g (2,22 oz)

Hoogte x breedte x diepte:
19 mm (0,75 in) x 36 mm (1,42 in) x 63 mm (2,48 in)
Gewicht: 44 g (1,55 oz)
Lengte van USB-A-kabel: 2,2 m (7,2 ft)

Webcam
USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0 en Type C1)
Verwijderbare bevestigingsclip

Lenskapje
Draagtasje
Handleiding

Algemeen
Inhoud van de doos

Garantie

www.logitech.com/BRIO
Neem contact op met uw
wederverkoper of met ons via
www.logitech.com/vcsales
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Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 Verenigde Staten
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Met externe adapter (niet in de verpakking inbegrepen)
Statief niet meegeleverd
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