FICHA TÉCNICA

WEBCAM HD C920E

Vídeo em HD. Preço incrível.
A C920e é uma webcam
que permite trabalhar em
qualquer lugar e oferece
videoconferências em HD com
aparência e som melhores do
que de câmeras integradas de
laptops, por um preço ideal para
implementação em massa.

O campo de visão diagonal de 78° exibe usuários individuais em
um quadro visual bem equilibrado, enquanto dois microfones
omnidirecionais integrados1 podem ser habilitados para capturar áudio
claramente a até um metro de distância.
O foco automático HD integrado garante que você seja visto com
nitidez quando capturado pela câmera, e a cobertura de privacidade
removível que vira para cima e para baixo, cobrindo ou expondo a
lente.
A C920e trabalha com todos os aplicativos de videochamada
populares, incluindo Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Google
Voice and Meet, Zoom®, entre outros, para garantir compatibilidade e
integração perfeita no local de trabalho.
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Campo de visão ideal para usuários individuais: Um campo de visão diagonal de
78° juntamente com o foco automático HD integrado e a correção automática de
iluminação garantem clareza em todas as videochamadas.
Microfones duplos. Dois microfones omnidirecionais, otimizados para capturar áudio
claramente de até um metro de distância, podem ser ativados por meio do aplicativo
Logi Tune.
Privacidade na ponta dos dedos: Uma tela de privacidade removível que vira
para cima e para baixo, cobrindo ou expondo a lente. Com um simples olhar na
cobertura, você pode comprovar que seu espaço não está sendo visto.

Aceita várias resoluções, incluindo 1080p (Full HD) a 30 qps, e 720p (HD) a 30 qps para suportar da melhor forma a
qualidade oferecida por seu aplicativo e monitor.
Campo de visão diagonal de 78° (dFOV)
Vídeo

Zoom digital (Full HD) de 1,2 vezes disponível
O foco automático em HD integrado garante que você seja visto claramente em todas as videochamadas.
Correção de luz automática RightLight™ 2 para obter imagens claras em diversas iluminações, desde baixa luminosidade até
exposição direta à luz do sol.

Áudio

Microfones omnidirecionais duplos, otimizados para capturar áudio claramente de até um metro de distância, podem ser
ativados por meio do aplicativo Logi Tune.

Conectividade

Conexão fácil por meio de um cabo USB-A de 1,5 metros (5 pés)

Obturador de
privacidade

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

Opções de suporte

Clipe universal e rosca de 1/4" para montagem em tripé2

Suporte do Logi
Tune

Baixe Logi Tune em www.logitech.com/Tune para ativar os microfones e controlar o zoom, ajustar a cor, definir o foco
manual e atualizar o firmware com facilidade.

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.
Código do produto

960-001360

Dimensões e peso

Com clipe:
Altura x largura x profundidade:
43.3 mm (1,70 pol.) x 94 mm (3,70 pol.) x 71 mm (2,80 pol.)
Peso: 162 g (5,71 oz)
Comprimento do cabo: 1,5 m (5 pés)

Geral

Webcam com cabo USB-A de 1,5 metros (5 pés) conectado
Conteúdo da caixa

Alça de proteção de privacidade

Garantia

3 anos*

www.logitech.com/C920e
Contate seu revendedor
ou contate-nos em
www.logitech.com/vcsales

Documentação do usuário

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA
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Baixe o Logi Tune em www.logitech.com/Tune para ativar os microfones

2

Tripé não incluído
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