
Os kits de videocolaboração pessoal 
da Logitech® permitem que equipes 
dispersas se mantenham engajadas 
e alinhadas, onde quer que estejam 
trabalhando. Cada kit inclui a webcam 
BRIO e você pode escolher entre o 
headset Zone Wireless e os fones 
de ouvido Zone True Wireless, que 
oferecem áudio com qualidade de 
estúdio e vídeo realista para o máximo 
de colaboração e produtividade.

COMBINAÇÃO DE WEBCAM E HEADSET DA 
LOGITECH
Transforme qualquer espaço de trabalho pessoal em um espaço de 
colaboração de alto foco com um kit de videocolaboração pessoal. 
Emparelhados com a webcam BRIO em soluções conjuntas pré-
configuradas, os fones de ouvido Zone True Wireless Bluetooth® e o 
headset Zone Wireless Bluetooth® foram projetados especificamente 
para reuniões por vídeo em espaços de trabalho atarefados, dispondo 
de microfones com cancelamento de ruídos certificados. Juntos, eles são 
compatíveis com praticamente qualquer software de videoconferência, 
fazendo com que sejam tão fáceis de implantar quanto de usar. 
Com preço 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 SEM FIO 



Solução KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL PREMIUM KIT DE VIDEOCOLABORAÇÃO PESSOAL PRO

Nomes de produtos BRIO + ZONE TRUE WIRELESS BRIO + ZONE WIRELESS

Descrição dos 
produtos

A webcam mais avançada da Logitech, a BRIO, combinada com os 
fones de ouvido Logitech Zone True Wireless Bluetooth®, ajuda você a ser 
ouvido com clareza e manter-se conectado e confiante com qualidade 

audiovisual profissional

A webcam mais avançada da Logitech, a BRIO, combinada com 
o headset Logitech Zone Wireless Bluetooth®, permite videochamadas 
com qualidade excepcional em qualquer espaço de trabalho pessoal, 

incluindo escritórios presenciais e remotos

Conteúdo do kit

Webcam BRIO Ultra HD Pro (cabo USB 3.01, proteção de privacidade 
acoplada, clipe removível e bolsa para transporte)

Fones de ouvido Zone True Wireless (receptor USB-A, adaptador USB-C, 
estojo de carregamento sem fio, cabo de carregamento, bolsa para 

viagem e pontas de gel substituíveis nos tamanhos P, M e G)

Documentação do usuário

Webcam BRIO Ultra HD Pro (cabo USB 3.01, proteção de privacidade 
removível, clipe removível e bolsa para transporte)

Headset Zone Wireless (receptor USB-A, adaptador USB-C, cabo de 
carregamento e bolsa para viagem)

Documentação do usuário

Código do produto 991-000362 UC: 991-000308 MSFT: 991-000344

Compatibilidade 
do kit2:

works with
Google Meet

Certif edi

UC:

works with
Google Meet

MSFT:

Nome do produto: LOGITECH ZONE TRUE WIRELESS HEADSET LOGITECH ZONE WIRELESS

Destaque do produto
Fones in-ear com ANC híbrido, matriz de seis microfones com 

cancelamento de ruídos e conexão multiponto
Headset projetado com cancelamento de ruídos ativo (ANC), microfones 

duplos com cancelamento de ruídos e conexão multiponto

Recursos

Matriz de seis microfones com cancelamento de ruídos, ANC híbrido com 
modo de transparência, conexão multiponto, controles integrados no 

fone, carregamento Qi Wireless habilitado, receptor USB-A + adaptador 
USB-C + conectividade Bluetooth®

Microfones duplos com cancelamento de ruído, som imersivo, 
cancelamento de ruído ativo (ANC), controles integrados no fone, 
carregamento Qi Wireless habilitado, receptor USB-A + adaptador  

USB-C + conectividade Bluetooth®

Nome do produto: WEBCAM LOGITECH BRIO

Destaque do produto Webcam 4K premium com suporte a HDR e Windows Hello

Resolução/FPS
4K Ultra HD 2160p/30 fps, Full HD 1080p/30 ou 60 fps, 

HD 720p/30, 60 ou 90 fps

Resolução do sensor 4096 x 2160

Campo de visão 
diagonal

65°, 78° e 90°

Zoom digital (Full HD) 5x

Foco automático

Correção de luz 
automática

RightLight 3 com imagem HDR

Outros recursos
Diversas opções de montagem, proteção de privacidade externa, infravermelho para suporte de login facial, projeto experimental de substituição 

de plano de fundo (desenvolvido pela Personify3), funciona com a Cortana®

COMPONENTES DESTACADOS E COMPARAÇÃO

1 Compatível com USB 2.0 
2   Consulte www.logitech.com/lcp para ver a lista atual de participantes do 
programa. Suporte ao Windows Hello para a webcam BRIO. 

3 Requer download de software.
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