KRISTALLINKIRKKAAT
VIDEOPUHELUT. MILLOIN
TAHANSA. MISSÄ TAHANSA.

Logitech Webcam C925e
Logitech Webcam C925e -verkkokamera
tarjoaa laadukkaan teräväpiirtovideokuvan, joka mahdollistaa parantuneen
kasvokkaisen videoneuvottelukokemuksen
lähes miltä tahansa työpöydältä.
Logitech Webcam C925e -verkkokamerassa on 78 asteen katselukulma, täysteräväpiirtoinen videokuva ja automaattitarkennus sekä RightLight™ 2 -tekniikka, joiden
avulla se tarjoaa uskomattoman yhteistyökokemuksen ja parantaa kuvanlaatua
himmeässä valaistuksessa ja taustavalaistuksessa eri etäisyyksillä.

Kaksi suuntauksetonta stereomikrofonia
tuottaa kirkkaan äänen niin avoimissa
työtiloissa kuin yksityisissä toimistoissakin.
Sisäisen suojasulkimen avulla työntekijät
voivat nopeasti turvata yksityisyytensä
videon lähetykseltä.
C925e on mahtava ratkaisu niille, jotka
haluavat parantaa päivittäistä videoyhteistyötä. USB-plug-and-play-liitettävyyden ansiosta laite on uskomattoman helppokäyttöinen ja vaivaton ottaa käyttöön.

Se toimii jopa minkä tahansa videoneuvottelusovelluksen kanssa – mukaan lukien
jo käyttämiesi sovellusten kanssa.
Kehittyneiden yrityssertifiointien, kuten
Skype for Business- ja Cisco Jabber ® -yhteensopivuuden sekä parannetun Logitech
Collaboration Program (LCP) -jäsenten1
välisen integroitavuuden ansiosta käyttäjät voivat olettaa saavansa saumattomasti integroidun kokoustilanteen.

Logitech Webcam C925e
OMINAISUUDET

EDUT

1080p-teräväpiirtovideo jopa 30 kuvan
sekuntinopeudella

Täysteräväpiirtoinen 1080p-videokuva (30 kuvaa sekunnissa) tarjoaa joka kerta luonnollisen vaikutelman ja
todentuntuiset videopuhelut.

UVC H.264 -koodaustekniikka

Tekniikka vapauttaa järjestelmän kaistanleveyttä siirtämällä videonkäsittelyn kameraan.

78 asteen kuva-ala

Näe enemmän siirtämättä kameraa ja ilman zoomausta ja rajausta.

kaksi suuntauksetonta stereomikrofonia

Äänet poimitaan selkeää viestintää varten suurissa tiloissa, kuten toimistoissa ja pienissä kokoushuoneissa.

kätevä suojasuljin

Helposti suljettava linssin suojus, joka lisää yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi.

Logitech RightLight™ 2 -tekniikka ja
automaattitarkennus

Verkkokamera säätää älykkäästi asetuksia ja parantaa näin kuvanlaatua himmeässä valaistuksessa ja
taustavalaistuksessa eri etäisyyksillä.

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöiset USB plug-and-play -liitännät tekevät videopalavereista helppoja.

Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot

Voit asettaa kameran vapaasti mihin tahansa, missä se parhaiten toimii – kiinnittää sen nestekidenäyttöön tai
kannettavan näyttöön tai asettaa sen pöydälle – kiinteän pidikkeen tai kolmijalkaliitännän avulla.

Ammattitason sertifioinnit

Alan johtavat sertifioinnit (Skype for Business -sertifioitu, optimoitu Microsoft® Lync® 2013 -sovellukselle, Cisco
Jabber®- ja WebEx®-yhteensopiva2) ja parannettu integrointi Logitech Collaboration Program (LCP) -jäsenten
kanssa1 takaavat integroidun käyttäjäkokemuksen useimpien ammattitason videoneuvottelualustojen kanssa.

TUOTETIEDOT
Logitech Webcam C925e
Osanumero: 960-001076
EAN-koodi: 5099206064027

TUOTTEEN MITAT JA PAINO
Ilman pidikettä ja
johtoa
126×29×32 mm
5,0×1,2×1,3 tuumaa
170 g (6,0 unssia)

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Windows® 7, Windows® 8 tai Windows® 10
Mac OS® X 10.7 tai uudempi versio
SUSE Linux 11 SP2 (Cisco VXC6215)

TEKNISET TIEDOT

Mukaan lukien pidike
ja johto
126×73×45 mm
5,0×2,9×1,8 tuumaa
170 g (6,0 unssia)

Kamera
Jopa 1080p-tarkkuuden videopuhelut 30 kehyksen
sekuntinopeudella (enintään 1 920 × 1 080 pikseliä)
H.264-videopakkauskoodaus
Kaksi sisäistä stereomikrofonia, joissa on
automaattinen melunsuodatus

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Yksityisyyssuojus

Logitech Webcam C925e
Pikaopas

Automaattinen tarkennus
Automaattinen himmeän valaistuksen korjaus

SERTIFIOINNIT

Hi-Speed USB 2.0 -sertifioitu (USB 3.0 -yhteensopiva)

Skype for Business -sertifioitu, optimoitu Microsoft
Lync® -sovellukselle, Skype®-sertifioitu, Cisco Jabber®ja WebEx®-yhteensopiva2.

Kolmijalkaan sopiva yleispidike voidaan kiinnittää
myös nestekide- ja kuvaputkinäyttöihin sekä
kannettaviin tietokoneisiin
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 attaa seuraavat: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo and
K
Zoom. Katso koko luettelo ja uusimmat tiedot osoitteesta
www.logitech.com/lcp.
T arkista uusin versio osoitteesta www.logitech.com/
ciscocompatibility

Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden
omistajien omistuksessa. Logitech ei vastaa mistään
virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. Esitettyjä
tuotteita, tuotteiden hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia
koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

