
Ofereça uma webcam fácil de 
usar e que ajude os funcionários 
a conversarem com naturalidade 
durante as reuniões. Desenvolvida 
pela empresa líder em hardware 
para videoconferências, a Brio 505 
oferece vídeo nítido, otimização 
de luz e som, enquadramento 
automático1,2, gerenciamento 
simples de TI e muito mais. 

Garanta reuniões perfeitas por vídeo com a Brio 505, uma webcam 
HD plug-and-play infalível e repleta de recursos que oferecem imagem 
e som nítidos durante as reuniões. Realize reuniões com facilidade 
usando recursos como correção avançada de luz, enquadramento 
automático1,2, microfones com redução de ruídos e modo de exibição1. 
A Brio 505 é certificada para o Microsoft Teams, o Google Meet e o 
Zoom e também é compatível com o seu ecossistema de TI. Você 
também pode gerenciar e atualizar a Brio 505 remotamente usando o 
Logitech Sync e o Logi Tune.

FICHA TÉCNICA

BRIO 505



Vídeo

Compatível com várias resoluções, como 1080p/30 fps e 720p/30 fps ou 60 fps, para exibir imagens com a melhor qualidade possível oferecida por 
seu aplicativo e monitor

Campo de visão diagonal (dFOV) de 65°, 78° ou 90° 

Zoom digital de até 4x

Correção automática de luz (tecnologia RightSight 4) com HDR para obter imagens claras em várias condições de iluminação, desde baixa 
luminosidade até exposição direta à luz do sol

Áudio  Microfones duplos com filtragem espacial e redução de ruídos para desempenho de áudio profissional

Conectividade Fácil conexão com cabo USB-C de 1,5 metro

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

Opções de 
instalação Clipe de instalação removível e universal, pois se adapta a laptops, telas LCD ou monitores

Suporte do Logi 
Tune

Faça download do Logi Tune em www.logitech.com/Tune para controlar o zoom, ajustar a cor, definir o foco manual e atualizar o firmware com 
facilidade

Certificações Certificada para o Microsoft Teams o Zoom e o Google Meet. Compatível com o Chromebook

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

Geral

Código do produto Brio 505:
960-001515 (grafite)

Dimensões e peso

Webcam 
Altura x largura x profundidade: 
31,5 mm x 110 mm x 31,5 mm
Altura x largura x profundidade (incluindo o clipe de instalação): 
51,5 mm x 110 mm x 45 mm
Peso: 121 g (incluindo o clipe de instalação e o cabo)

Clipe de instalação removível
Altura x largura x profundidade: 
25 mm x 45,8 mm x 65,1 mm
Peso: 40 g (incluindo o adaptador de instalação removível)

Comprimento do cabo conectado: 1,5 m

Conteúdo da caixa
Brio 505 com cabo USB-C conectado
Clipe de instalação com adaptador de instalação removível)
Documentação do usuário

Garantia 3 anos

Qualidade profissional de vídeo: transmita naturalidade e confiança com resolução Full HD, enquadramento 
automático1,2 e correção automática de luz.

Microfones duplos com redução de ruídos: em ambientes barulhentos, faça a sua voz ser ouvida com clareza 
usando os microfones com redução de ruídos que eliminam o som do ambiente. 

Obturador de privacidade integrado: quando não quiser aparecer, bloqueie a câmera usando o simples obturador 
de privacidade. 

Modo de exibição1: incline a câmera para baixo a fim de exibir rascunhos, trabalhos em andamento ou outros itens.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO EM DESTAQUE
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1 Este recurso requer o Logi Tune. O Logi Tune não está disponível para o Chrome OS.
2  A disponibilidade e a compatibilidade da tecnologia RightSight podem variar de acordo 
com o sistema operacional. Consulte a página de suporte da Logitech para obter as 
informações mais recentes.

© 2022 Logitech. Logitech, Logi, RightSight, RightLight, modo de exibição e seus logotipos 
são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. ou de suas afiliadas 
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  
logitech.com/vcsales

logitech.com/Brio505
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Newark, CA 94560 USA
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https://www.logitech.com/pt-br/video-collaboration/software/logi-tune-software.html
http://www.logitech.com/pt-br/vcsales

