
FICHA TÉCNICA

WEBCAM PARA NEGÓCIOS 
C930E

O campo de visão diagonal ampliado de 90° exibe usuários individuais 
e seu espaço de trabalho em um quadro visual ideal, enquanto dois 
microfones omnidirecionais integrados captam áudio claramente a até 
1 metro de distância. 

O zoom digital de 4x com 1080p e a compressão de vídeo H.264 
garantem uma transmissão estável com o maior nível de detalhes 
possível.

A C930e tem certificação do Microsoft Teams® e do Skype™ for 
Business e funciona com outros aplicativos conhecidos, como 
BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Lifesize 
Cloud, Microsoft DirectShow, Pexip, RingCentral Video, Vidyo e Zoom®.

Vídeo estável.  
Colaboração aprimorada. 
Com suporte a H.264 e um 
campo de visão diagonal 
ampliado, a C930e oferece 
qualidade audiovisual 
profissional em quase todas 
as situações para aumentar a 
produtividade da equipe.



RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Vídeo

Suporte a 1080p (Full HD) a 30 fps, que permite ver nitidamente expressões, sinais não verbais e movimentos 

Campo de visão fixo diagonal de 90° (dFOV)

Zoom digital (Full HD) de 4 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

Suporte a H.264 UVC 1.5 com codificação de vídeo escalável para uma transmissão de vídeo mais estável em aplicativos

Áudio Microfones omnidirecionais duplos otimizados para captar áudio com nitidez a até um metro de distância 

Conectividade Conexão fácil usando um cabo USB-A de 1,5 metros (5 pés)

Proteção de 
privacidade

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

Opções de 
montagem 

Clipe universal; rosca de 1/4" para montagem em tripé1

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® e Skype™ for Business

Compatibilidade
Compatível com Microsoft DirectShow. Funciona com outros aplicativos de chamada conhecidos, como BlueJeans, Cisco 
Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Zoom® e outros, para garantir compatibilidade e integração uniforme no 
espaço de trabalho

Geral

Código do produto 960-000971

Dimensões e peso

Com clipe:
Altura x largura x profundidade:
43 mm (1,69 pol) x 94 mm (3,7 pol) x 71 mm (2,80 pol)
Peso: 162 g (5,71 oz)
Comprimento do cabo USB-A: 1,5 m (5 pés)

Conteúdo da caixa
Webcam com cabo USB-A de 1,5 metros (5 pés) conectado 
Proteção de privacidade removível
Documentação do usuário 

Garantia 3 anos

Vídeo de qualidade. Não importa o ambiente: um campo de visão diagonal de 
90° com resolução Full HD 1080p/30 fps, foco automático e zoom de 4x fornece 
detalhes nítidos para reuniões em vídeo. 

Microfones duplos com cancelamento de ruídos: dois microfones omnidirecionais 
integrados, otimizados para captar áudio nitidamente a até 1 metro de distância.

Transmissão de vídeo estável com suporte a H.264: suporte a H.264 com 
codificação de vídeo escalável e codificação UVC 1.5 para liberar largura de 
banda do computador e fornecer uma experiência de videoconferência estável e 
consistente.
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1 Tripé não incluído
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