ULTRA HIGH DEF
FÖR ULTRAHÖGA
FÖRVÄNTNINGAR.

Logitech BRIO
Logitech ® levererar vår bästa webbkamera
någonsin med 4K UHD och 5X zoom för
otrolig videokvalitet.
BRIOs bildsensor med 4K är nästa
generations kraftpaket med 5X digital
zoom, hög bildrutehastighet och ett
flertal olika upplösningar som fungerar
optimalt i olika dator-/nätverksmiljöer.

Logitechs RightLight™ 3 med HDR hjälper
dig att se så bra ut som möjligt i alla
ljusförhållanden, från svagt ljus till direkt
solljus. Avancerad optik från Logitech ger
laserskarp videoupplösning med autofokus
och flera bildvinkelalternativ – 65°, 78° och
90°.

BRIO är fullproppad med extrafunktioner,
som stöd för infraröd ansiktsigenkänning
för säkrare inloggning, kompatibilitet
med Microsoft Cortana ®, stöd för flera
anslutningar och kan monteras där
kameran fungerar bäst – LCD-skärm,
bärbar dator eller på skrivbordet – med
borttagbar klämma eller inbyggt stativ.

Logitech BRIO

FUNKTIONER

OCH FÖRDELAR

Ultra HD 4K-bildsensor
Stöder fler upplösningar, inklusive 4K (Ultra HD)
@ 30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 eller 60 fps och
720p (HD) @ 30, 60 eller 90 fps för att bäst
fungera med dina program och monitor.
RightLight™ 3 med HDR
Se så bra ut som möjligt i alla ljusförhållanden,
från svagt ljus till direkt solljus eller hög kontrast.
Ultrasäker inloggning med infraröd sensor
Infraröd teknik stöder ansiktsigenkänning för
avancerad säkerhet med Windows Hello™ eller
annan programvara för ansiktsigenkänning.
5X digital zoom
Behöver du titta närmare på de små detaljerna?
Zooma in och flytta runt scenen med precision
med kontroller från Logitech eller i programmet.
Stort bildvinkelomfång
Justera bildvinkeln från 90° för att visa mer av
miljön eller flera personer, eller minska omfånget
till 65° eller 78° för koncentrerad kommunikation.1

Laserskarp optik med autofokus
Förbättra samarbetet ansikte mot ansikte.
BRIO är det bästa alternativet till att träffas
fysiskt. Avancerad objektivteknik med Logitechautofokus ger fantastisk videokvalitet med
superb upplösning, snabbhet, jämnhet,
färgbalans och skarpa detaljer.
Certifierad för företag
Med certifieringar i företagsklass 2 kan du känna
dig helt trygg vid nästa presentation eller
videomöte.
Riktningsoberoende mikrofoner
Två riktningsoberoende mikrofoner med
brusreducering ger ljud i företagsklass.
Mikrofonerna fungerar med Microsoft ® Cortana ®.

TYPGODKÄNNANDEN

Mac OS X® 10.7 eller senare
Google Chromebook™ version 29.0.1547.70
Plattform 4319.79.0 med
2,4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor
Minst 2 GB RAM

PRODUKTMÅTT + VIKT
Kamera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1 tum
63 g/2,2 oz

Kabel
2,2 m
7,2'
63 g/2,2 oz

Klämma
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22 tum
44 g/1,5 oz

Fungerar med operativsystemets inbyggda USB videodrivrutin
Valfri kamerainställningsapp:
Justerbar bildvinkel
Kamerabildinställningar
Panorera, vinkla och zooma
Integrerat byte av bakgrund
Ladda ner på: www.logitech.com/support/brio

KOMPATIBILITET

GARANTI
3 års begränsad maskinvarugaranti

UVC-/plug-and-play-kompatibelt
Kompatibelt med Cortana
Cisco Jabber™ och WebEx®

Publicerad februari 2017

Webbkamera, borttagbar klämma och USB 3.0-kabel
(kompatibel med USB 2.0 och Type C).

drivs av Personify

USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)

Kontakta önskad återförsäljare för att
lägga en beställning eller om du har
ytterligare frågor.

Anpassat bärfodral
Ta med dig jobbet. Bärfodralet har separata
fack för kameran och den avtagbara klämman/
sladden så att du enkelt kan ta med BRIO på
dina resor.

NEDLADDNING AV PROGRAMVARA

Hårddiskutrymme för inspelade videofilmer

www.logitech.com/BRIO

Flera olika anslutningar
Flexibel med USB 2.0 (upp till Full HD) och USB
3.0 (upp till 4K).

I FÖRPACKNINGEN

Certifierad för Skype® for Business3, Windows®, Mac
och Microsoft Windows Hello™.

SYSTEMKRAV
Windows® 7, Windows 8.1 eller Windows 10

Linsskydd
Växla till integritetsläge med linsskyddet.

Olika monteringsalternativ
Du kan montera kameran där den passar bäst
– på en LCD-skärm, en bärbar dator eller en
bordsskiva – med den medföljande klämman eller
fästet på stativet. Klämman är justerbar för att
passa olika skärmar.

PRODUKTSPECIFIKATIONER
BRIO
Artikelnr: 960-001106
EAN-kod: 5099206068100

Enkel USB-anslutning
Anslut enkelt till PC, Mac ® eller Chrome™-enheter
utan behov av annan programvara.
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1

Kräver nedladdning av programvara.

2

 ertifierad för Skype for Business, Cisco Jabber® och
C
kompatibel med WebEx®.

3

 enaste versionen finns på www.logitech.com/
S
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