BEKLENTİLERİNİZİ
KARŞILAYAN ULTRA
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK.

Logitech BRIO
Logitech ®'in kusursuz görüntü kalitesi
sunan, 4K UHD ve 5 kat yakınlaştırma
özelliklerine sahip en iyi web kamerası ile
tanışın.
BRIO'nun yeni nesil 4K görüntü sensör,
her bilgisayar/ağ ortamını en iyi şekilde
desteklemek için 5 kat dijital yakınlaştırma,
yüksek çerçeve hızı ve birden çok

çözünürlük özelliği sunar. Logitech'in HDR
destekli RightLight™ 3 teknolojisi ile loş
ışıktan doğrudan güneş ışığına kadar tüm
ışık koşullarında daima kusursuz görünün.
Gelişmiş Logitech optikleri, otomatik
odaklama özelliği ve 65°, 78° ve 90° gibi
birden çok görüş açısı seçeneğiyle keskin
video çözünürlüğü sunar.

BRIO, oturum açma güvenliğini güçlendiren
kızılötesi tabanlı yüz tanıma sistemini ve
birçok bağlantı türünü destekler, Microsoft
Cortana ® ile çalışır ve kamerayı takılıp
çıkarılabilir klips veya dahili tripodla
LCD ekranlara, dizüstü veya masaüstü
bilgisayarlara kurabilme özgürlüğü tanır.

Logitech BRIO

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR
Ultra HD 4K görüntü sensör
Kullandığınız uygulamalar ve ekranınızın sunduğu
kaliteyi 4K (Ultra HD)/30 fps, 1080p (Full HD)/30
veya 60 fps ve 720p (HD)/30, 60 veya 90 fps
dahil birçok çözünürlük seçeneği sunarak en iyi
şekilde destekler.

Geniş görüş alanı
Görüş alanınızı 90°'ye ayarlayarak bulunduğunuz
ortamı daha geniş bir açıdan gösterin veya
görüntüye daha fazla kişiyi dahil edin. İletişime
daha iyi odaklanmak isterseniz açıyı 65° veya
78°'ye ayarlayın.1

Birden fazla montaj seçeneği
BRIO, kamerayı takılıp çıkarılabilir klips veya
yerleşik tripodla LCD ekranlara, dizüstü veya
masaüstü bilgisayarlara kurabilme özgürlüğü
tanır. Klips birçok ekrana uyum sağlayacak
şekilde ayarlanabilir.

HDR özellikli RightLight™ 3
Loş ışıktan doğrudan güneş ışığına veya yüksek
karşıtlığa kadar tüm ışık koşullarında daima
kusursuz görünün.

Otomatik odaklama özellikli keskin optikler
Yüz yüze iş birliğini geliştirin. BRIO, görüştüğünüz
kişilerle neredeyse aynı ortamda bulunmanızı
sağlayacak en iyi deneyimi sunuyor. Otomatik
odaklama özellikli gelişmiş Logitech mercek
teknolojisi, olağanüstü video kalitesini muhteşem
çözünürlük, hız, akışkanlık, renk dengesi ve ince
ayrıntılarla harmanlıyor.

Tak ve çalıştır USB bağlantısı
PC, Mac ® ve Chrome™ aygıtlara ek yazılım
gerektirmeden kolayca bağlanır.

Kızılötesi sensör ile çok güvenli oturum açma
Kızılötesi teknolojisi, gelişmiş güvenlik için
Windows Hello™ veya diğer yüz tanıma
yazılımlarıyla yüz tanıma özelliğini destekler.
5 kat dijital yakınlaştırma
İnce ayrıntılar sizin için önemli mi? Logitech
denetimlerini veya uygulama içi denetimleri
kullanarak görüntüyü yakınlaştırın veya görüntü
içinde gezinin.

Kurumsal Kullanıma Uygun
Kurumsal sertifikalar 2, bir sonraki sunumunuzu
veya video konferansınızı güvenle
gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Çok yönlü mikrofonlar
Çok yönlü ve gürültü önleyici iki mikrofon,
birinci sınıf ses performansı sunar. Mikrofonlar
Microsoft ® Cortana ® ile bile çalışır.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
BRIO
Parça No: 960-001106
EAN Kodu: 5099206068100

ONAYLAR

Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
Mac OS X® 10.7 veya üzeri
Google Chromebook™ Sürüm 29.0.1547.70,
Platform 4319.79.0 ile:
2,4 GHz Intel® Core 2 Duo işlemci
2 GB veya daha yüksek RAM

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI
Kamera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1 inç
63 g (2,2 oz)

Kablo
2,2 m
7,2 inç
63 g (2,2 oz)

Klips
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22 inç
44 g (1,5 oz)

Kayıtlı videolar için sabit sürücü alanı

İNDİRİLECEK YAZILIMLAR
İşletim sisteminde yerleşik USB video sınıfı sürücüyle
çalışmak üzere tasarlanmıştır
İsteğe bağlı Kamera Ayarları uygulaması şu özellikleri
sunar:
Ayarlanabilir görüş alanı
Kamera görüntü ayarları
Kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
Personify destekli dahili arka plan

GARANTİ
3 yıl sınırlı donanım garantisi

UVC/tak ve çalıştır özelliği ile uyumlu
Cortana ile çalışır
Cisco Jabber™ ve WebEx® ile uyumlu

Şubat 2017'de yayınlanmıştır

Web kamerası, takılıp çıkarılabilir klips ve USB 3.0
kablosu (USB 2.0 ve Type C ile kullanıma uygundur)

İndirmek için www.logitech.com/support/brio sayfasını
ziyaret edin

UYUMLULUK

Siparişler ve diğer sorular için lütfen
tercih ettiğiniz satıcıyla iletişime geçin.

Özel taşıma kutusu
Gösteriye yolda devam edin. Özel taşıma kutusu,
kamera için ayrı parçalar ve takılıp çıkarılabilir
klips /kablo ile BRIO'yu gittiğiniz her yere
rahatlıkla taşıyabilmenizi sağlar.

değiştirme laboratuvarı projesi

USB 2.0 bağlantı noktası (USB 3.0 kullanımına hazır)

www.logitech.com/BRIO

Birden fazla bağlantı türü
USB 2.0 (Full HD'ye kadar) ve USB 3.0 (4K'ya
kadar) esnekliğinin keyfini sürün.

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

Skype® Kurumsal3, Windows®, Mac,
ve Microsoft Windows Hello™ sertifikalı

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Gizlilik siperi
Dahili gizlilik kapağı ile hızlı bir şekilde gizlilik
moduna geçin.

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation
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Yazılım indirmeyi gerektirir.
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 kype Kurumsal ile kullanıma uygundur, Cisco Jabber® ve
S
WebEx® ile uyumludur.

3

 n yeni sürüm içim www.logitech.com/ciscocompatibility
E
sayfasını ziyaret edin.
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