
Logitech® leverer vårt beste webcam 
noensinne med 4K UHD og 5X zoom for 
fantastisk videokvalitet.

BRIOs4K-bildesensor er et neste 
generasjons verktøy som muliggjør 5X 
digital zoom, høye bildehastigheter og 
flere oppløsninger for å støtte eventuelle 
datamaskin/nettverksmiljøer optimalt. 

Logitech’s RightLight™ 3 med HDR 
hjelper deg med å se best mulig ut i alle 
lysforhold, fra svakt lys til direkte sollys. 
Avansert Logitech-optikk leverer knivskarp 
videooppløsing med autofokus og flere 
FOV-valg – 65°, 78°, and 90°.

BRIO er også pakket med ekstrautstyr, 
inkludert støtte for infrarødbasert 
ansiktsgjenkjenning forå styrke 
påloggingssikkerheten, fungerer med 
Microsoft Cortana®, støtter flere 
tilkoblingstyper og gir frihet til å kunne 
montere kameraet der det fungerer best 
– LCD-skjerm, bærbar eller stasjonær PC – 
med avtakbar klips eller integrert stativ.

Logitech BRIO

ULTRAHØY DEF
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1  Krever maskinvarenedlastninger
2  Sertifisert for Skype for Business, Cisco Jabber® og WebEx®-

kompatibel.
3   Se www.logitech.com/ciscocompatibility for den nyeste 

versjonen.
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Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har 
spørsmål, kan du kontakte en forhandler 
etter eget valg.
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Ultra HD 4K bildesensor
Støtter flere oppløsinger, inkludert 4K (Ultra HD) 
@ 30 bps, 1080p (Full HD) @ 30 eller 60 bps 
og 720p (HD) @ 30, 60 eller 90 bps fpr best å 
støtte kvaliteten som tilbys av din applikasjon og 
monitor.

RightLight™ 3 med HDR
Se best mulig ut i alle lysforhold, fra lite lys til 
direkte sollys eller høy kontrast.

Ultrasikker pålogging med infrarød sensor
Infrarød-teknologi støtter ansiktsgjenkjenning 
for avansert sikkerhet med Windows Hello™ eller 
annen programvare for ansiktsgjenkjenning.

5X digital zoom
Vil du fine detaljer nærmere? Zoom inn og flytt 
rundt scenen med presisjon ved bruk av Logitech 
eller in-app-kontroller.

Utvidbart synsfelt
Juster visningsfelter fra 90° for å vise mer av 
omgivelsene eller inkludere flere personer—eller 
smal inn rekkevidden til 65° eller 78° for mer 
fokusert kommunikasjon.1

Knivskarp optikk med autofokus
Forbedre samarbeide ansikt til ansikt BRIO 
er nesten like bra som å være fysisk til stede. 
Avansert Logitech autofokuslinss-teknologi 
leverer forbløffende videokvalitet med super 
oppløsning, hastighet, flyt, fargebalanse og 
detalj.

Setrifisert for bedriftsmarkedet
Sertifiseringer i bedriftsklassen2betyr at du kan 
gå til den neste presentasjonen eller det neste 
videomøtet med full selvtillit.

Retningsuavhengige mikrofoner
To retningsuavhengige mikrofoner med 
støyavbrudd gir lydytelse i bedriftsklasse. 
Mikrofoner fungerer til og med med Microsoft® 
Cortana®.

Mange alternativer for montering
Frihet til å montere kameraet der det fungerer 
best – lcd-skjerm, bærbar datamaskin eller på 
bordet – ved å bruke klips eller sporet for tripod-
stativ. Klipsen er justerbar slik at den passer til en 
rekke skjermer.

Enkel USB-tilkopling
Kan lett kobles til PC, Mac® og Chrome™-enheter 
uten ekstra nødvendig programvare.

Linsedeksel
Bytt til privatmodus for et øyeblikk med 
linsedekselet.

Flere tilkoblingstyper
Nyt fleksibiliteten med USB 2.0 (opp til Full HD)  
og USB 3.0 (opp til 4K).

Tilpasset reiseetui
Jobb mens du er i farten. Det spesialtilpassede 
reiseetuiet har separate kammer for kameraet og 
en avtakbar klips /kabel for å kunne transportere 
BRIO sammen med deg på reisen.

BRIO
Del nr.: 960-001106
EAN-kode: 5099206068100

UVC/plug-and-play-kompatibel
Fungerer med Cortana
Cisco Jabber® og WebEx®-kompatibel

Windows 7, Windows 8.1 eller Windows 10

Mac OS X® 10.7 eller høyere

Google Chromebook™ versjon 29.0.1547.70,

Plattform 4319.79.0 med

2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-prosessor

2 GB RAM eller mer

Ledig harddiskplass for videoopptak

USB 2.0-port (laget for USB 3.0)

Sertifisert for Skype® for Business3, Windows®, Mac,  
og Microsoft Windows Hello™-sertifisert

Kamera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g / 2,2 oz

Klemme
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g / 1,5 oz

Kabel
2,2 m
7,2'
63 g / 2,2 oz

Webcam kamera, fjernbar klips og USB 3.0-kabel 
(kompatibel med USB 2.0 og Type-C)

3 års begrenset maskinvaregaranti

Designet for å fungere med det innebygde 
operativsystemet USB-videoklassedriver

Valgfri app for kamerainnstillinger gir:
Justerbart visningsfelt
Innstillinger for kamerabilde
Panorering, vipping og zoom
Labprosjekt for integrert bakgrunnsbytte drevet av 
Personify
For å laste ned kan du gå til www.logitech.com/
support/brio


