
FICHA TÉCNICA

WEBCAM PARA NEGÓCIOS 
BRIO ULTRA HD PRO

A BRIO conta com três predefinições de campo de visão com zoom HD 
de 5x em uma resolução 4K espetacular. Selecione 65° para obter uma 
comunicação mais focada, ou amplie o escopo para 78° ou 90° e exiba 
mais do seu espaço de trabalho. 

O RightLight™ 3 com HDR promove a melhor resolução, não importa 
a iluminação. Para isso, ele usa o sistema óptico avançado da Logitech, 
que fornece uma resolução nítida de vídeo com foco automático. 

A BRIO é certificada para Skype™ for Business e Microsoft Teams® 
e funciona com Cortana® e Windows Hello™. As certificações 
e compatibilidade com outros aplicativos conhecidos incluem 
BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, 
Lifesize Cloud, Pexip, RingCentral Video, Vidyo e Zoom®. 

Excelência em videocolaboração 
HD em 4K.
Projetada para videoconferências 
profissionais, a BRIO oferece vídeo 
UHD (4K) com RightLight™ 3, 
HDR, altas taxas de quadros 
e um desempenho excelente em 
situações de pouca iluminação. 
Isso possibilita a colaboração das 
equipes e agiliza a tomada de 
decisão promovendo experiências 
de conferência de alta qualidade.



RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Vídeo

Aceita várias resoluções, incluindo 4K (Ultra HD) a 30 fps, 1080p (Full HD) a 30 ou 60 fps e 720p (HD) a 30, 60 ou 90 fps para 
suportar da melhor forma a qualidade oferecida pelo seu aplicativo e monitor

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

Zoom digital (Full HD) de 5x disponível  

Sistema óptico preciso com foco automático, oferecendo uma qualidade de vídeo nítida e significativa

Correção de luz automática RightLight™ 3 com HDR para obter imagens claras em diversas condições de iluminação, desde baixa 
luminosidade até exposição direta à luz do sol

Áudio Microfones omnidirecionais duplos com cancelamento de ruídos, desempenho de áudio de primeira classe e suporte a Microsoft 
Cortana®

Conectividade Conexão fácil com um cabo USB-A ou USB-C1 de 2,2 metros (7,2 pés)

Proteção de 
privacidade

Mude para o modo de privacidade em um instante com a proteção de privacidade removível

Opções de 
montagem 

Clipe removível; rosca de 1/4" para montagem em tripé2

Suporte do Logi 
Tune

Baixe o 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 Microsoft Teams®, Skype™ for Business, Fuze, Zoom®, Cisco Jabber™, Microsoft Cortana® e Windows Hello™

Compatibilidade Funciona com outros aplicativos de chamada conhecidos, como BlueJeans, Cisco WebexTM, Google Meet™, GoToMeeting® e outros, 
para garantir compatibilidade e integração uniforme no espaço de trabalho

Geral

Código do produto 960-001105

Dimensões e peso

Webcam:
Altura x largura x profundidade:
27 mm (1,06 pol) x 102 mm (4,02 pol) x 27 mm  
(1,06 pol)
Peso: 63 g (2,22 oz)

Clipe de montagem removível: 
Altura x largura x profundidade:
19 mm (0,75 pol) x 36 mm (1,42 pol) x 63 mm  
(2,48 pol)
Peso: 44 g (1,55 oz)
Comprimento do cabo USB-A: 2,2 m (7,2 pés)

Conteúdo da caixa

Webcam
Cabo USB 3.0 (compatível com USB 2.0 e Tipo C1)
Clipe de montagem removível

Proteção de privacidade
Bolsa para transporte
Documentação do usuário

Garantia 3 anos

Qualidade de vídeo profissional: apareça sempre na sua melhor forma com 
a resolução Max 4K (UHD)/30 fps, tecnologia HDR do RightLight™ 3 e zoom de 
5x para detalhes precisos.

Microfones duplos com cancelamento de ruídos: dois microfones 
omnidirecionais com cancelamento de ruídos e desempenho de áudio de 
primeira classe. Compatíveis com Microsoft Cortana®.

Amplo campo de visão diagonal: desfrute de uma grande flexibilidade no 
dFOV. Escolha o campo diagonal de 90° para mostrar mais do cômodo, ou 
reduza o escopo para 65° ou 78° e aproveite uma comunicação mais focada.
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1 Com adaptador de terceiros (não incluso na embalagem)
2 Tripé não incluído
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