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Logitech Webcam C930e
Nikmati panggilan video terbaik layaknya bertatap
muka langsung. Logitech® C930e Webcam
menghadirkan video dan suara jernih hampir di setiap
lingkungan, bahkan dalam kondisi redup sekali pun.
Dengan HD 1080p, bidang pandang 90 derajat yang
lebar, fungsi pan (geser), tilt (miring), dan 4x digital
zoom, C930e menawarkan kemampuan webcam
canggih untuk konferensi video yang superior.

Tingkatkan produktivitas meeting dengan video
yang sangat jernih setiap waktu, bahkan saat
Anda memiliki bandwidth terbatas. C930e Webcam
mendukung H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video
Coding untuk meminimalkan ketergantungannya
pada komputer dan sumber daya jaringan. Plus,
konektivitas plug-and-play USB menjadikan
webcam C930e mudah untuk melakukan panggilan
dan bahkan lebih mudah lagi untuk dioperasikan.

Dengan sertifikasi business-grade tingkat lanjut
dan integrasi yang lebih baik dengan anggota
Logitech Collaboration Program (LCP)3, Anda dapat
menjalankan presentasi atau meeting video yang
berikutnya dengan penuh percaya diri menggunakan
aplikasi konferensi video mana pun yang Anda
gunakan.

Logitech Webcam C930e
FITUR-FITUR UTAMA
Kualitas video HD 1080p pada 30 frame-per-detik
Menghadirkan video HD yang seolah-olah hidup pada
panggilan konferensi, memperjelas ekspresi wajah,
tanda non verbal, dan pergerakan.

Teknologi Logitech RightLightTM 2 dan autofocus
Webcam secara cerdas menyesuaikan dirinya untuk
meningkatkan kualitas visual dalam cahaya redup
pada berbagai macam jarak.

Lensa kaca premium
Nikmati gambar yang sangat tajam bahkan ketika
menunjukkan dokumen secara dekat, gambar pada
papan tulis, atau demo produk.

Bidang pandang webcam bisnis yang paling lebar
Nikmati pandangan yang lebih luas – 90 derajat
– sempurna untuk presentasi yang menggunakan
whiteboard atau melakukan demo.

Zoom digital 4X pada Full HD
4X zoom pada 1080p menyediakan tingkat detail
tertinggi untuk panggilan, visual, dan presentasi
Anda.

Shutter privasi yang nyaman.
Casing lensa sederhana untuk privasi dan keamanan
tambahan.

H.264 UVC 1.5 dengan Scalable Video Coding
Membebaskan bandwidth PC dengan menempatkan
pemrosesan video di dalam kamera, menyesuaikan
secara dinamis pada bitstream yang tersedia.
Hasilnya adalah streaming video yang lebih mulus
dalam aplikasi seperti Skype® for Business.

Pilihan pan (geser), tilt (miring), dan zoom
Fungsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom dalam
bidang pandang 90 derajat untuk tampilan yang
fokus selama konferensi video desktop.2

SPESIFIKASI PRODUK
Webcam C930e
Part #: 960-000976
Kode UPC: 097855096005

Sertifikasi kelas profesional
Bersertifikat untuk Skype for Business, kompatibel
dengan Cisco® 2 dan integrasi yang lebih baik dengan
anggota Logitech Collaboration Program (LCP)3
mengintegrasikan pengalaman dengan sebagian
besar platform konferensi video kelas bisnis.

Konektivitas USB plug-and-play
Mudah disambungkan dengan PC atau Mac® tanpa
membutuhkan software tambahan.
Beberapa opsi dudukan
Kebebasan untuk memasang kamera di tempat yang
paling cocok – layar LCD, notebook, atau di atas meja –
dengan menggunakan klip yang disertakan atau ulir
tripod bawaan.

ISI KEMASAN

KEBUTUHAN SISTEM

Logitech Webcam C930e

Windows® 7, Windows 8, atau Windows 10

Shutter Privasi Eksternal

Mac OS X® 10.7 atau versi terbaru

Panduan Quick Start

Prosesor 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo
2 GB RAM atau lebih besar

BERAT + DIMENSI PRODUK
Tanpa klip
Lebar 3,7 inci (94 mm) Tinggi 1,14 inci (29 mm) Tebal
0,95 inci (24 mm)

GARANSI
Garansi hardware terbatas 3 tahun

Ruang hard drive untuk video rekaman
Port USB 2.0 (Siap untuk USB 3.0)

Dengan klip
Lebar 3.7 inci (94 mm) Tinggi 1,7 inci (43 mm) Tebal
2,8 inci (71 mm) Berat 5,7 ons (162 g)
Dimensi kemasan
7,1 x 5,3 x 3,2 inci (180 x 135 x 81mm)
Berat: 13,9 oz (393 g)

www.logitech.com/C930e

Bersertifikat untuk Skype for Business, kompatibel
dengan Cisco2 dan integrasi yang lebih baik dengan
anggota Logitech Collaboration Program (LCP)3
menydiakan pengalaman yang terintegrasi dengan
sebagian besar platform konferensi video kelas bisnis.
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Aplikasi Pengaturan Kamera Opsional menyediakan
opsi pan (geser), tilt (miring), dan zoom.
Untuk mengunduh, kunjungi:
www.logitech.com/support/c930e

Termasuk BlueJeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, dan Zoom.
Lihat www.logitech.com/lcp untuk daftar lengkap dan
informasi terbaru.
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Dengan Skype® for Business, Cisco® dan anggota Logitech
Collaboration Program (LCP), termasuk Vidyo, Zoom dan
Lifesize Cloud. Lihat www.logitech.com/lcp untuk daftar
lengkap dan informasi terbaru.

© 2017 Logitech. Logitech, logo Logitech, dan merek
dagang Logitech lainnya adalah milik Logitech dan sudah
terdaftar.

Lihat www.logitech.com/ciscocompatibility untuk versi
terbaru

Semua merek dagang lain adalah properti dari setiap pemilik
merek terkait. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap
kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Produk, harga,
dan informasi yang ada dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan sebelumnya.
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UNDUHAN SOFTWARE

KOMPATIBILITAS
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BANDINGKAN C930E.

Unduh Matriks Perbandingan Webcam kolaborasi video kami dan
bandingkan fitur dari seluruh produk Webcam kami.
UNDUH MATRIKS PERBANDINGAN

Untuk mempelajari selengkapnya tentang kolaborasi video Logitech, kunjungi:
www.logitech.com/video-collaboration/resources

GALERI VIDEO

TESTIMONI PELANGGAN

THINK TANK

INFORMASI PRODUK

