
FICHA TÉCNICA

WEBCAM C505E HD
A C505e fornece um campo de visão diagonal de 60°, foco fixo e 
correção de luz automática que se ajusta à iluminação da maioria dos 
espaços, além de microfone omnidirecional que capta conversas com 
clareza em até 3 metros. 

O cabo USB-A extralongo e o clipe universal oferecem uma grande 
variedade de opções de montagem versáteis. Fixe-a a uma tela ou 
instale-a a até 2 metros (7 pés) de seu computador. 

A C505e funciona com todos os aplicativos de videochamada 
populares, incluindo Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Google 
Voice and Meet e Zoom ®, entre outros, para garantir compatibilidade 
e integração perfeita no local de trabalho.

Dê um passo além das câmeras 
de laptop com a webcam 
profissional Logitech® C505e. 
Vídeos nítidos, suaves e coloridos 
em widescreen 720p HD por um 
preço acessível que torna a vida 
no escritório mais fácil. 



RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Vídeo

Aceita resoluções de 720p (HD) @30fps para suportar da melhor forma a qualidade oferecida por seu aplicativo e 
monitor.

Campo de visão diagonal de 60° (dFOV)

Correção de luz automática RightLight™ 2 para obter imagens claras em diversas iluminações, desde baixa 
luminosidade até exposição direta à luz do sol.

Áudio Microfone único, omnidirecional, com redução de ruído e captação de voz a até 3 metros de distância.

Conectividade Conexão fácil por meio de um cabo de USB-A de 2 metros (7 pés)

Opções de montagem Clipe universal que se ajusta a laptops, LCDs e monitores

Compatibilidade
Funciona com computadores baseados em Windows, Mac ou Chrome por USB-A e com aplicativos de chamada 
comuns como Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet and Voice™, Zoom™ e Cisco Jabber™, entre outros, 
para garantir compatibilidade e integração perfeita no local de trabalho.

Geral

Código do produto 960-001372

Dimensões e peso

Sem clipe:
 Altura x largura x profundidade:
31,91 mm (1,26 pol) x 72,91 mm (2,87 
pol) x 24,19 mm (95 pol)
Comprimento do cabo: 2 m (7 pés)

Com clipe:
Altura x largura x profundidade:
31,91 mm (1,26 pol) x 72,91 mm (2,87 
pol) x 66,64 mm (2,62 pol)
Peso: 75 g (2,65 oz)

Conteúdo da caixa
Webcam com cabo USB-A de 2 metros (7 pés) conectado

Documentação do usuário

Garantia 3 anos

Videochamadas em widescreen HD 720p O campo de visão diagonal de 60° 
combinado com a resolução HD 720p/30 fps, o foco fixo e a correção de luz 
automática, permitem que ela se ajuste à maioria das iluminações. 
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Microfone mono de longo alcance: Este microfone único e omnidirecional foi 
desenvolvido para suportar conversas naturais com clareza em até 3 metros de 
distância, mesmo em movimentados ambientes de escritório.
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O cabo USB-A extralongo amplia as opções de configuração: Com seu cabo 
USB e clipe universal, posicione-a firmemente em um laptop ou tela externa, ou 
instale-a a até 2 metros (7 pés) de distância de seu computador.
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Entre em contato com o seu revendedor 
ou entre em contato conosco em  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/c505e
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