
Logitech® Webcam C925e giver HD-vi-
deo i høj kvalitet og dermed et forbedret 
samarbejde som sad I ansigt til ansigt – 
direkte fra jeres skriveborde. 

Med 78-graders synsvinkel, FHD-video med 
automatisk fokus samt RightLight™ 2-tek-
nologi udgør Logitech Webcam C925e et 
enestående visuelt samarbejdsværktøj – og 
billedkvaliteten øges ved dårlig belysning 
og bagbelysning fra forskellige afstande. 

De to retningsuafhængige mikrofoner 
giver krystalklar lyd både på enkeltmands-
kontorer og i åbne kontorlokaler. Den 
praktiske lukker gør det hurtigt og nemt 
slukke videostrømmen hvis der skal disku-
teres noget fortroligt.

C925e er perfekt til dig der gerne vil for-
bedre dine daglige videokonferencer. Den 
nemme USB-tilslutning gør det nemt at 
installere og bruge. 

Det fungerer endda med alle software-
programmer til videosamtaler – også det I 
bruger i forvejen. 

Du kan forvente en problemfri mødeop-
levelse med erhvervsprogrammer såsom 
Skype for Business og Cisco Jabber® såvel 
som de programmer der er en del af Logi-
tech Collaboration Program (LCP)1. 
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1  Omfatter Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.  
Du finder en komplet liste og de nyeste oplysninger på www.
logitech.com/lcp. 

2  Du finder den nyeste version på www.logitech.com/
ciscocompatibility 
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Logitech Webcam C925e 
Serienummer #: 960-001076
EAN-kode: 5099206064027

Systemkrav

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10
Mac OS® X 10.7 eller nyere
SUSE Linux 11 SP2 (til Cisco VXC6215)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kamera

Videosamtaler med en opløsning på 1080 p med 30 
billeder pr. sekund (op til 1920 x 1080 pixel)

H.264-videokomprimering

To indbyggede stereomikrofoner med automatisk 
reduktion af støj

Indbygget bøjle til at dække objektivet

Autofokus

Automatisk lyskorrektion ved svag belysning

Certificeret til USB 2.0 (kompatibelt med USB 3.0)

Universalklips som passer til almindelige skærme, 
fladskærme og bærbare, og som kan monteres på 
stativ

KASSEN INDEHOLDER

Logitech Webcam C925e
Brugervejledning

CERTIFICERINGER

Certificeret til Skype for Business, optimeret til 
Microsoft® og certificeret til Lync®, Skype®, Cisco 
Jabber® og kompatibel med WebEx®2

PRODUKTMÅL OG VÆGT

Uden klips og kabel
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3"
170 g/6,0 oz

Inklusive klips og kabel 
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8"
170 g/6,0 oz

HD-video med en opløsning på 1080p ved op til 30 
billeder pr. sekund

UVC H.264-indkodningsteknologi

78-graders synsfelt

To retningsfri stereomikrofoner 

Praktisk lukker som dækker kameraets objektiv

Logitech RightLight™ 2-teknologi og autofokus 

Let at bruge

Mange monteringsmuligheder 

Certificeringer til erhvervsbrug

Med Full HD på 1080p med op til 30 billeder pr. sekund er hvert videoopkald levende og virkelighedstro. 

Frigør båndbredde på pc'en, idet videobehandlingen foregår på kameraet.

Se mere uden at kameraet skal drejes, eller at billedet skal beskæres og zoomes.

Designet til at opfange lyden i både større rum som kontorer og mindre mødelokaler, så kommunikationen går 
klart igennem.

Brugervenlig lukker til objektivet, så du er sikker på der ikke er nogen som ser med når det ikke er hensigten.

Webkameraet justeres automatisk, så billedkvaliteten øges ved dårlig belysning og bagbelysning ved forskellige 
afstande.

Videokonferencer er nemme at afholde med let konfiguration og enkel USB-tilslutning.

Monter kameraet dér hvor det fungerer bedst – på en skærm, en bærbar eller en stationær computer. Brug 
klipsen eller det indbyggede gevind til stativer.

Din virksomhed er sikret problemfri brug sammen med de fleste platforme til videosamtaler til erhvervsbrug 
takket være det integrerede udstyr fra medlemmerne1 af Logitech Collaboration Program (LCP) og 
erhvervscertificeringerne samt kompatibiliteten2 med førende programmer, herunder Skype for Business, 
optimeret for Microsoft®, Lync® 2013, Cisco Jabber® og WebEx®.

FUNKTIONER FORDELE

Læs mere på:  
www.logitech.com
Kontakt din foretrukne forhandler  
hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.


