
Os kits de videocolaboração pessoal 
da Logitech® permitem que equipes 
dispersas se mantenham engajadas 
e alinhadas, onde quer que estejam 
trabalhando. O kit Essencial inclui 
Zone Wired Earbuds e a webcam 
C920e, enquanto o kit Com fio inclui 
o headset Zone Wired e a webcam 
C925e. Ambos os kits proporcionam 
chamadas incrivelmente mais claras 
e vídeo de alta definição de 1080p para 
videocolaboração profissional e melhor 
produtividade.

COMBINAÇÃO DE WEBCAM E HEADSET DA 
LOGITECH
O equipamento certo pode fazer toda a diferença em videochamadas 
em espaços de trabalho pessoais. O headset e os Zone Wired Earbuds 
são projetados especificamente para ambientes de trabalho barulhentos 
e podem ser emparelhados com as webcams de alta definição C920e 
e C925e em uma solução conjunta pré-configurada. Juntos, eles são 
compatíveis com praticamente qualquer software de videoconferência, 
fazendo com que sejam tão fáceis de implantar quanto de usar. 
Com um preço acessível para implantação em escala, ambos os 
kits entregam as ferramentas necessárias para que organizações de 
qualquer tamanho possam fomentar uma cultura de colaboração.

FICHA TÉCNICA

KITS DE VIDEOCOLABORAÇÃO 
PESSOAL COM FIO



Solução KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL COM FIO KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL ESSENCIAL

Nomes de produtos C925e + ZONE WIRED C920e + ZONE WIRED EARBUDS

Descrição dos 
produtos

A webcam de alta definição de 1080p Logitech C925e, combinada com o 
headset Logitech Zone Wired, permite videochamadas confiáveis e com 

qualidade profissional em qualquer ambiente de trabalho aberto e pessoal, 
incluindo escritórios presenciais e remotos

A webcam de alta definição de 1080p Logitech C920e, combinada com os 
Zone Wired Earbuds, permite que você ofereça sua melhor imagem e um 
som excelente em videochamadas, tudo isso a uma faixa de preço ideal 

para implementação em massa

Conteúdo do kit

Webcam C925e (cabo USB-A acoplado, proteção de privacidade integrada 
e clipe removível)

Headset Zone Wired USB-C com controle integrado (adaptador USB-A,  
bolsa de viagem)

Documentação do usuário

Webcam C920e (cabo USB-A acoplado, proteção de privacidade inerente 
e clipe removível)

Zone Wired Earbuds com conector de 3,5 mm (controle integrado com 
conector USB-C, adaptador USB-A, bolsa de viagem e pontas de gel 

substituíveis nos tamanhos PP, P, M e G)

Documentação do usuário

Código do produto UC: 991-000341 MSFT: 991-000340 UC: 991-000381 MSFT: 991-000379

Compatibilidade 
do kit1:

UC:

works with
Google Meet

MSFT: UC:

Certif edi
 

works with
Google Meet

MSFT:

Nome do produto HEADSET LOGITECH ZONE WIRED ZONE WIRED EARBUDS

Destaque do produto
Headset de computador projetado com cancelamento de ruídos nos 

microfones duplos e drivers com excelente tamanho de 40 mm
Fones in-ear com cancelamento de ruídos no microfone e compatibilidade 

plug-and-play para smartphone, tablet e computador2

Recursos
Microfone premium certificado para Microsoft Teams projetado para 

escritórios abertos, com drivers de áudio premium de 40 mm, controle 
integrado e conectividade plug-and-play USB-A e USB-C

Dois microfones com formação de feixe acoplados no fone esquerdo 
que captam claramente sua voz, driver PET+PU, controle integrado, 

conectividade plug-and-play de 3,5 mm, USB-A e USB-C, além de quatro 
tamanhos de pontas de gel substituíveis

Nome do produto WEBCAM LOGITECH C925E WEBCAM LOGITECH C920E

Destaque do produto Vídeos confiáveis e de alta resolução com suporte a H.264 Reuniões por vídeo com qualidade profissional a um preço bem acessível

Resolução/FPS
Full HD 1080p/30 fps, 

HD 720p/30 fps

Full HD 1080p/30 fps, 

HD 720p/30 fps

Resolução do sensor 1920 x 1080 1920 x 1080

Campo de visão 
diagonal

78° 78°

Zoom digital (Full HD) 1.2x 1x 

Foco automático

Correção de luz 
automática

RightLight 2 RightLight 2

Outros recursos
USB plug-and-play, várias opções de montagem,  

viseira de privacidade integrada
USB plug-and-play, várias opções de montagem,  

viseira de privacidade acoplada

COMPONENTES DESTACADOS E COMPARAÇÃO

1 Consulte www.logitech.com/lcp para ver a lista atual de participantes do programa.
2 A compatibilidade pode depender do modelo de dispositivo.
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