
Conheça a webcam essencial para 
melhores experiências de reunião 
por vídeo. A Brio 305 é uma webcam 
de 1080p com correção automática 
de luz e um microfone com redução 
de ruídos para garantir vídeo e áudio 
naturais, além de um obturador de 
privacidade integrado. Certificada 
para as principais plataformas de 
reunião, a webcam tem um preço 
ideal para implantação em massa. 

Ofereça aos funcionários uma webcam simples de usar para melhorar 
a videocolaboração. A Brio 305 é uma webcam de 1080p certificada 
para o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Meet e que oferece uma 
experiência de reunião confiável. Vídeo de alta definição, correção 
automática de luz e um microfone com redução de ruídos garantem 
que todos sejam vistos e ouvidos claramente. O obturador de 
privacidade é fácil de usar e cobre a lente quando ela não está em uso. 
Fabricada pela empresa líder de mercado em webcams1, a Brio 305 
pode ser usada sem preocupações. Essa webcam funciona com o seu 
ecossistema de TI e pode ser gerenciada e atualizada remotamente 
por meio do Logitech Sync. Ela é fabricada com pelo menos 48% de 
plástico reciclado para apoiar um mundo mais equitativo e pró-clima.

FICHA TÉCNICA

BRIO 305



Vídeo

Resoluções Compatível com várias resoluções, como 1080p/30 qps e 720p/30 qps, para exibir imagens com a melhor 
qualidade possível oferecida por seu aplicativo e monitor

Sensor de imagem CMOS DE 2 MP

Campo de visão diagonal 70°

Zoom Sem zoom (foco fixo)

Correção automática de luz A tecnologia RightLight 2 equilibra automaticamente o brilho, ajusta o contraste e compensa desafiadores 
ambientes de luz para garantir uma imagem natural.

Áudio  Microfone digital único

Conectividade Conecta-se facilmente via USB-C

Obturador 
de privacidade Gire o obturador de privacidade para ocultar facilmente a lente quando não estiver em uso.

Opções 
de instalação Clipe de instalação anexado

Suporte do 
Logi Tune Baixe o Logi Tune em www.logitech.com/tune para ajustar cores e atualizar o firmware com facilidade

Certificações Certificada para o Microsoft Teams, o Zoom, o Google Meet e o Works With Chromebook

Compatibilidade Compatível com o Windows, o macOS ou o Chrome OS e quase todas as plataformas e sistemas operacionais para garantir compatibilidade 
e integração perfeita no local de trabalho. O Logi Tune não está disponível para o ChromeOS.

Geral

Código do produto Brio 305:
960-001519 (grafite)

Dimensões e peso

Webcam 
Altura x largura x profundidade (incluindo o clipe de instalação): 
65,63 mm x 53,1 mm x 45 mm
Peso: 74,6 g (incluindo o clipe de instalação e o cabo)
Comprimento do cabo conectado: 1,5 m

Conteúdo da 
embalagem

Brio 305 com cabo USB-C conectado
Documentação do usuário

Garantia 3 anos

Imagem natural: a resolução de 1080p e a correção automática de luz criam uma experiência 
natural de reunião, e o foco fixo e o campo de visão diagonal (dFOV, Diagonal Field of View) de 70° 
enquadram todos os participantes. 

Microfone com redução de ruídos: a tecnologia de redução de ruídos elimina os ruídos de fundo. 

Obturador de privacidade integrado: o obturador de privacidade é fácil de usar e protege a 
privacidade dos funcionários, e a sua luz indicadora mostra aos usuários quando a câmera está ativa.
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1  Com base nos dados de vendas independentes de webcams externas em unidades agregadas 
(de agosto de 2021 a julho de 2022) para os seguintes grandes mercados: Canadá, China, 
França, Alemanha, Japão, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, RightLight e seus logotipos são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Logitech Europe S.A. ou de suas filiais nos EUA e/ou em outros países. Este produto 
foi certificado para atender aos padrões de compatibilidade do Google. Chrome, Chromebook, 
Google Meet e o selo Works With Chromebook são marcas comerciais da Google LLC. Microsoft 
Teams, o selo “Certified for Microsoft Teams”, Zoom, o selo “Zoom Certified”, Windows, macOS, 
USB-C e todas as demais marcas comerciais de terceiros são propriedade de seus respectivos 
proprietários. 
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Entre em contato com o revendedor 
local ou conosco em  
www.logitech.com/pt-br/vcsales

logitech.com/brio305
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