
Logitech® Webcam C925e leverer krys-
tallklar video for en forbedret opplevelse 
ansikt til ansikt, fra hvilken som helst 
stasjonær datamaskin. 

Med 78 graders synsfelt, full-HD-video 
med autofokus og RightLight™ 2-teknologi 
kan C925e gjøre intelligente justeringer 
for å forbedre visuell kvalitet i svakt lys og 
situasjoner i motlys på flere avstander. 

Retningsuavhengige doble stereomikrofo-
ner leverer klar lyd i åpne kontorlandskap 
og hjemmekontor. Brukere kan også kjapt 
få personvern og sikkerhet fra videostrøm-
men med innebygd linsebeskytter.

C925e er briljant designet for alle som 
ønsker å forbedre daglig videsamarbeid. 
Plug-and-play-tilkobling med USB gjør det 
utrolig enkelt å installere og bruke. 

Den virker til og med sammen med alle 
typer videokonferanseprogrammer – inklu-
dert dem du allerede bruker. 

Med avanserte bedriftssertifiseringer som 
Skype for Business og Cisco Jabber®-kom-
patibilitet i tillegg til forbedret integrering 
med Logitech Collaboration Program 
(LCP)-medlemmer1, kan brukerne forvente 
en sømløst integrert møteopplevelse. 
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KRYSTALLKLARE VIDEOSAMTALER. 
NÅR SOM HELST. OVERALT.
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1  Inkluderer Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.  
Se www.logitech.com/lcp for komplett liste og nyeste 
informasjon. 

2  Se www.logitech.com/ciscocompatibility for nyeste versjon 
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

Logitech Webcam C925e 
Delnr.: 960-001076
EAN-kode: 5099206064027

SYSTEMKRAV

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

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kamera

Opptil 1080p-videosamtaler med 30 bilder per sekund 
(opptil 1920 x 1080 piksler)

H.264 videokomprimering

Innebygde doble stereomikrofoner med automatisk 
støyreduksjon

Virtuelt linsedeksel

Autofokus

Automatisk korrigering ved dårlige lysforhold

Sertifisert for usb 2.0 med høy overføringshastighet 
(laget for usb 3.0)

Universalfeste som kan brukes på stativ, til crt- og 
lcd-skjermer samt bærbare datamaskiner

I ESKEN

Logitech Webcam C925e
Hurtigstartveiledning

SERTIFISERINGER

Sertifisert for Skype for Business, optimalisert for 
Microsoft® Lync®, Skype®-sertifisert, Cisco Jabber® og 
WebEx®-kompatibel2

PRODUKTMÅL OG VEKT

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

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

HD-video i 1080p med opptil 30 bilder i sekundet

UVC H.264-kodingsteknologi

78° synsfelt

Retningsuavhengige doble stereomikrofoner

Praktisk linsebeskytter

Logitech RightLight™ 2-teknologi og autofokus 

Enkelt å bruke

Mange alternativer for montering 

Sertifiseringer av profesjonell grad

Full HD 1080p 30 fps gir et levende inntrykk hver gang med livaktige videosamtaler.

Frigjør båndbredde til pc-en ved å gjøre videobehandlingen i kameraet.

Se mer uten å måtte flytte kameraet eller beskjære og zoome.

Designet for å fange opp lyd for tydelig kommunikasjon i større områder som kontorer og mindre møterom.

Enkel linsebeskytter for ekstra personvern og sikkerhet.

Webkameraet justerer intelligent for å forbedre visuell kvalitet i svakt lys og i situasjoner med motlys på flere 
avstander.

USB plug-and-play-tilkoblinger er enkelt å sette opp og bruke, og gjør videomøter enkle.

Frihet til å montere kameraet der det fungerer best – lcd-skjerm, bærbar datamaskin eller på bordet – ved å 
bruke klips eller sporet for tripod-stativ.

Ledende bedriftssertifikater (Sertifisert for Skype fir Business, optimalisert for Microsoft® Lync® 2013, Cisco 
Jabber® og WebEx® kompatibel2) og styrket integrering med Logitech Collaboration Program (LCP)-medlemmer1 
sørger for en integrert opplevelse med de fleste videoplattformer med bedriftsgrad.

FUNKSJONER FORDELER

Les mer på:  
www.logitech.com
Hvis du ønsker å bestille, eller hvis du har 
spørsmål, kan du kontakte en forhandler 
etter eget valg.


