BREDESTE, SKARPESTE OG
HURTIGESTE HD-VIDEO

Logitech C930e Webcam
Du får videoopkald der er næsten som at være
der selv. Logitech® C930e Webcam giver klar
video og lyd i stort set alle miljøer selv i svag
belysning. C930e har adskillige avancerede
funktioner, f.eks. HD 1080 p, et bredt
90-graders synsfelt, panorering, vippefunktion
og 4 x digital zoom.

Du kan øge produktiviteten med utrolig
klar video på alle tidspunkter – selv når
båndbredden er begrænset. C930e Webcam
understøtter H.264 UVC 1.5 med skalerbar
videokodning hvilket gør at kvaliteten
afhænger mindre af computer- og
netværksressourcer. Og det er nemt at starte
og bruge C930e-webkameraet ved hjælp af
USB-tilslutningen.

Med avancerede muligheder til
erhvervsprogrammer og forbedret samarbejde
med Logitech Collaboration Programmedlemmer (LCP)3 kan du starte din næste
præsentation eller et videomøde helt uden
problemer i hvilket som helst program til
videokonferencer.

Logitech C930e Webcam
FOKUS PÅ FUNKTIONER
HD-videokvalitet på 1080 p med 30 billeder pr.
sekund
Med HD-video gøres konferenceopkald mere levende
idet man klart kan se ansigtsudtryk og ikke-verbale
tegn og bevægelser.
Bredeste synsfelt nogensinde
Det udvidede synsfelt på 90 grader er perfekt
til præsentationer med et whiteboard eller
demonstrationer.
H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning
Frigør båndbredde på pc'en via videobehandling
på kameraet med dynamisk justering i forhold til
den tilgængelige bitstrøm. Resultatet er mere jævn
streaming af video i programmer til videokonferencer.

4 x digital zoom i fuld HD
4 x zoom ved 1080 p giver det højeste niveau
af detaljer i forbindelse med opkald, billeder og
præsentationer.

Logitech RightLightTM 2-teknologi og autofokus
Webkameraet justeres automatisk, så
billedkvaliteten øges ved dårlig belysning ved
forskellige afstande.

Panorerings-, vippe- og zoomfunktion
Der kan panoreres, vippes og zoomes inden for det
90-graders synsfelt så der opnås en fokuseret visning
under videoopkald.

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

Certificeringer til erhvervsbrug
Førende erhvervscertificeringer (optimeret til
Microsoft® Lync® 2013, certificeret til Skype for
Business, kompatibel med Cisco Jabber® og WebEx®2)
og forbedret samarbejde med Logitech Collaboration
Program-medlemmer (LCP)3 giver en forbedret
oplevelse i de fleste platforme til videokonferencer til
erhvervsbrug.

USB-tilslutning og Plug and Play
Nem at slutte til en pc eller Mac®-computer uden
behov for yderligere software.
Mange monteringsmuligheder
Fleksibilitet til at montere kameraet hvor det fungerer
bedst – på et display, en bærbar eller stationær
computer – vha. klipsen eller det indbyggede gevind
til stativer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
MIKROFON: (TX)

HØJTALERE: (RX)

Type: Tovejs fejlretningstilstand (ECM)

Frekvensområde: 150 Hz – 7 kHz (ITU-T TIA920)

Frekvensområde: 100 Hz-7 KHZ

Følsomhed: 103 dB ±3 dB ved 1 KHz, input på 1 mW/
kunstigt øre af typen 4153

Følsomhed: -45 dB ±3 dB
Forvrængning: <10 % ved 1 kHz, input på 10 dB Pa
(MRP)

Forvrængning: <4 % ved 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz
Overholder EN60950-1

Driftsspænding: 1,4-5,0 V jævnstrøm

PRODUKTSPECIFIKATIONER
C930e Webcam
Produktnummer: 960-000972
EAN: 5099206045200

KASSEN INDEHOLDER
Logitech C930e Webcam
Ekstern lukker som dækker kameraets objektiv

PRODUKTMÅL OG VÆGT
Uden klips
Bredde: 94 mm
Højde: 29 mm
Dybde: 24 mm

Systemkrav
Emballagens mål
180 x 135 x 81 mm
Vægt: 393 g

Med klips
Bredde: 94 mm
Højde: 43 mm
Dybde: 71 mm
Vægt: 162 g

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10
Mac OS X® 10.7 eller nyere
2,4-GHz Intel® Core 2 Duo-processor
2GB RAM eller mere
Ledig harddiskplads til optagelse af videoklip
USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibelt)

Brugervejledning

GARANTI

KOMPATIBILITET

DOWNLOAD AF DRIVERE/SOFTWARE KRÆVES

3 års begrænset hardwaregaranti

Førende erhvervscertificeringer (optimeret til
Microsoft® Lync® 2013, certificeret til Skype for
Business, kompatibel med Cisco Jabber® og WebEx®2)
og forbedret samarbejde med Logitech Collaboration
Program-medlemmer (LCP)3 giver en forbedret
oplevelse i de fleste platforme til videokonferencer til
erhvervsbrug.

Logitech tilbyder et valgfrit program der
gør det muligt at panorere, vippe og zoome:
www.logitech.com/support/c930e

Læs mere på:
www.logitech.com
Kontakt din foretrukne forhandler
hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.
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 ed brug med Microsoft® Lync® 2010 og 2013, Skype for
V
Business, Cisco Jabber® og software fra medlemmerne af
Logitech Collaboration Program (LCP), herunder Vidyo, Zoom
og Lifesize Cloud (du finder de nyeste oplysninger på www.
logitech.com/lcp).
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 u finder den nyeste version på www.logitech.com/
D
ciscocompatibility
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Omfatter Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.

Du finder en komplet liste og de nyeste oplysninger på
www.logitech.com/lcp

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i
denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og
funktioner kan ændres uden varsel.

