
Webkameraet Logitech® B525 HD gjør det 
mulig for medarbeidere som stadig er på 
farten, å møtes ansikt til ansikt, uansett hvor 
de er. Med den praktiske sammenleggbare 
utformingen kan du enkelt pakke sammen 
kameraet og ta det med deg. Bare fest det til 
den bærbare datamaskinen og start møtet.

Det rimelige B525 HD-webkameraet med 
720p HD-video tar opp video med 30 bilder 
per sekund, og leverer krystallklare bilder selv 
under forhold med lite lys. Den innebygde 
autofokusen gir skarphet selv ved avstander på 
kun 10 cm.

USB Plug and Play for enkel montering. I tillegg 
sørger avanserte forretningssertifiseringer og 
forbedret integrering med LCP-medlemmer 
(Logitech Collaboration Program)1 for 
en sømløs møteopplevelse med ethvert 
videokonferanseprogram.

Logitech B525 HD webkamera  

SAMMENLEGGBAR 
HD-VIDEO.
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1  Inkluderer Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo og Zoom.

Se www.logitech.com/lcp for komplett liste, og nyeste 
informasjon
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PRODUKTSPESIFIKASJONER

B525 HD Webcam
Del nr.: 960-000842
EAN: 5099206030725

SYSTEMKRAV

UVC-modus (krever ingen programvare)

Windows® 7, Windows® 8 eller Windows® 10

I ESKEN

Webkamera

Brukerdokumentasjon

GARANTI

3 års begrenset maskinvaregaranti

KOMPATIBILITET

Sertifisert for Skype for Business og optimalisert 
for Microsoft® LyncTM, Cisco Jabber®- og WebEx® 
-kompatibelt. Forsterket integrering med medlemmer 
av LCP-medlemmer (Logitech Collaboration 
Program)1.

PRODUKTMÅL OG VEKT

Med feste 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
2,7 x 1,14 x 1,6 tommer 
88 g/3,1 oz

Fungerer med de fleste 
videokonferanseprogrammer
Brukere kan bruke skrivebordsprogrammet de ønsker, 
for videokonferansen.

Førsteklasses HD-kvalitet med autofokus
720p HD med opptil 30 fps og autofokus: Bildene er 
knivskarpe selv i høy oppløsning og ved nærbilder 
(inntil 10 cm fra objektivet).

Sensor med faktisk oppløsning på 2 megapiksler, 
med RightLight™2-teknologi.
Kvaliteten på videosamtaler er høy selv på kontorer 
og i møterom med dårlig belysning.

HD-videosamtaler (1280 x 720 piksler) med anbefalt 
system

Autofokus

Integrert stereomikrofon

FUNKSJONER I SØKELYSET

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

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

Førsteklasses mikrofoner
En innebygd mikrofon med krystallklar lyd. 

Tre års begrenset maskinvaregaranti
Logitech for bedrifter tar hånd om bedriftens 
behov, og tilbyr utvidet garanti.

Designfordeler for bedriften
Det er enkelt å posisjonere kameraet, da det kan 
dreies 360°. Dermed får du plass til både små og 
store konferanser i bildet. Hvis du ikke vil bli sett, kan 
du dreie kameraet bort fra deg selv.

69° diagonalt synsfelt

Universalfeste som passer på LCD-skjermer og 
bærbare datamaskiner

Sertifisert for USB 2.0 med høy overføringshastighet

Oppfyller UVC-krav

Sammenleggbart og enkelt å ta med seg
Den integrerte, sammenleggbare utformingen gjør 
det enkelt å pakke bort kameraet og ta det med på 
reise, uten behov for en reiseveske. Dette er midt i 
blinken for forretningsreisende.

Enkel tilkobling
Bare plugg inn Logitech B525 HD, velg ønsket 
videoprogram og start møtet.

Universalfeste
Kan festes på LCD-skjermer og bærbare 
datamaskiner.

Sensor med faktisk oppløsning på 2 megapiksler, med 
RightLight™2-teknologi.

Fungerer med de fleste videokonferanseprogrammer

Kabel på 1,5 m (5 fot)


