DATASHEET

C920E HD WEBCAM

HD-video. Ongelooflijke prijs. De
C920e is een webcam waarmee
u overal kunt werken en HDvideovergaderingen biedt die
de meeste laptops qua beeld
en geluid overtreffen tegen een
ideale prijs voor grootschalige
implementatie.

Dankzij het diagonale gezichtsveld van 78° worden individuele
gebruikers in een uitgebalanceerd kader weergegeven. Bovendien
kunnen er twee geïntegreerde omnidirectionele microfoons1 worden
ingeschakeld om de audio duidelijk op te vangen tot een afstand
van één meter.
De ingebouwde HD-autofocus zorgt ervoor dat u duidelijk te zien bent,
terwijl u de lens met een afneembaar privacyscherm desgewenst kunt
bedekken.
C920e is gecertificeerd voor Microsoft Teams® en Zoom® voor Bedrijven
en werkt met andere populaire toepassingen zoals BlueJeans, Cisco
WebexTM, Fuze, Google MeetTM, GoToMeeting® en Microsoft DirectShow.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES
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Ideaal diagonaal gezichtsveld voor individuele gebruikers: het diagonale
gezichtsveld van 78° met de ingebouwde HD-autofocus en automatische
lichtcorrectie zorgt voor helderheid tijdens videogesprekken.
Twee microfoons: de twee geïntegreerde omnidirectionele microfoons zijn
geoptimaliseerd om het geluid tot een afstand van één meter op te vangen en kunnen
via de Logi Tune-app worden ingeschakeld.
Privacy binnen handbereik: het afneembare privacyscherm dat omhoog en
omlaag kan worden gezet om de lens wel of niet te bedekken. Door een snelle blik
op het scherm weet u of uw kamer zichtbaar is of niet.

Ondersteunt meerdere resoluties, waaronder 1080p (full HD) bij 30 fps en 720p (HD) bij 30fps, om de kwaliteit van uw
toepassing en beeldscherm zo goed mogelijk te ondersteunen
Diagonaal, vast gezichtsveld van 78° (dFOV)
Video

Digitale 1x-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

Audio

De twee omnidirectionele microfoons zijn geoptimaliseerd om het geluid tot een afstand van één meter op te vangen en
kunnen via de Logi Tune-app worden ingeschakeld

Aansluiting

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

Bevestigingsopties

Universele clip en schroefdraad van 6,35 mm (1/4 in) voor statiefbevestiging2

Logi Tuneondersteuning

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

Certificering

Gecertificeerd voor Microsoft® Teams en Zoom™

Compatibiliteit

Compatibel met Microsoft DirectShow. Werkt met andere gangbare toepassingena zoals BlueJeans, Cisco WebexTM, Fuze,
Google MeetTM, GoToMeeting® en andere toepassingen voor compatibiliteit en naadloze integratie.
Onderdeelnummer

960-001360

Afmetingen en gewicht

Met clip:
Hoogte x breedte x diepte:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)
Gewicht: 162 g (5,71 oz)
Kabellengte: 1,5 m (5 ft)

Inhoud van de doos

Webcam met aangesloten USB-A-kabel van 1,5 m (5 ft)
Lenskapje
Handleiding

Garantie

3 jaar

Algemeen

www.logitech.com/C920e
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
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Download Logi Tune via www.logitech.com/tune om microfoons te activeren
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