
Korzystaj z połączeń wideo, które sprawią, 
że poczujesz obecność swoich rozmówców. 
Kamera internetowa Logitech® C930e 
Webcam zapewnia wyraźny dźwięk i obraz w 
praktycznie dowolnym otoczeniu, nawet przy 
słabym oświetleniu. Kamera C930e oferuje 
wiele zaawansowanych funkcji, takich jak 
obraz HD 1080p, szerokie pole widzenia 90 
stopni, możliwość przesuwania i pochylania 
oraz powiększenie cyfrowe 4x.
 

Zwiększ efektywność spotkań dzięki 
niesamowicie wyraźnemu obrazowi za 
każdym razem — nawet przy ograniczonej 
przepustowości. Kamera internetowa C930e 
Webcam obsługuje technologię H.264 UVC 
1.5 z kodowaniem Scalable Video Coding, 
co pozwala zminimalizować zależność od 
zasobów komputera i sieci. Połączenie USB 
typu „plug and play” sprawia, że kamera 
internetowa C930e jest łatwa w konfiguracji 
i jeszcze łatwiejsza w obsłudze. 

Zaawansowane certyfikaty biznesowe i 
ulepszona integracja z rozwiązaniami członków 
programu Logitech Collaboration Program 
(LCP)3 oznaczają, że możesz bezproblemowo 
rozpocząć następną prezentację lub spotkanie 
wideo w dowolnej aplikacji do obsługi 
wideokonferencji. 
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1  Z programem Microsoft® Lync® 2010 i 2013, programem 
Skype dla firm, programem Cisco Jabber® oraz rozwiązaniami 
członków programu Logitech Collaboration Program (LCP), 
w tym Vidyo, Zoom i Lifesize Cloud (najnowsze informacje 
można znaleźć w witrynie www.logitech.com/lcp).

2  Najnowszą wersję można znaleźć w witrynie  
www.logitech.com/ciscocompatibility

3 W tym Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo i Zoom. 

Pełną listę i najnowsze informacje można znaleźć w witrynie 
www.logitech.com/lcp
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kamera internetowa Logitech C930e Webcam

Zewnętrzna osłona migawki

Krótka instrukcja obsługi

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Windows® 7, Windows® 8 lub Windows® 10

Mac OS X® 10.7 lub nowszy

Procesor Intel® Core 2 Duo 2,4 GHz

2 GB pamięci RAM lub więcej

Miejsce na dysku twardym na pliki nagrań wideo

Gniazdo USB 2.0 (gotowość do obsługi USB 3.0)

WYMAGANE POBRANIE STEROWNIKÓW/
OPROGRAMOWANIA 

Firma Logitech oferuje opcjonalną aplikację, która 
umożliwia przesuwanie, pochylanie i powiększanie: 
www.logitech.com/support/c930e

GWARANCJA

Trzyletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

ZGODNOŚĆ

Najważniejsze certyfikaty biznesowe (optymalizacja 
pod kątem programu Microsoft® Lync® 2013, 
certyfikat programu Skype dla firm oraz zgodność 
z programami Cisco Jabber® i WebEx®2), a także 
ulepszona integracja z rozwiązaniami członków 
programu Logitech Collaboration Program (LCP)3 
gwarantują łatwość korzystania z większości 
firmowych platform do obsługi wideokonferencji.

WYMIARY PRODUKTU I WAGA

Bez zaczepu
Szerokość 94 mm Wysokość 29 mm  
Głębokość 24 mm

Z zaczepem 
Szerokość 94 mm Wysokość 43 mm  
Głębokość 71 mm Waga 162 g

Wymiary opakowania 
180 x 135 x 81 mm  
Waga: 393 g

Jakość wideo HD 1080p z szybkością 30 klatek na 
sekundę
Zapewnia realistyczny obraz HD podczas połączeń 
konferencyjnych, dzięki czemu wyraźnie widać mimikę 
twarzy, sygnały niewerbalne i ruchy uczestników.

Najszersze pole widzenia w historii
Korzystaj z rozszerzonego widoku w zakresie 
90 stopni, który sprawdza się idealnie podczas 
prezentowania na tablicy lub prowadzenia 
prezentacji.

H.264 UVC 1.5 z kodowaniem Scalable Video 
Coding
Redukuje wykorzystanie łącza komputera, ponieważ 
przetwarzanie wideo w kamerze dostosowuje się 
dynamicznie do dostępnego strumienia bitowego. 
Oznacza to płynniejszy strumień wideo w większości 
aplikacji do obsługi wideokonferencji.

MIKROFON: (TX)

Typ: dwukierunkowy ECM

Pasmo przenoszenia: 100 Hz–7 kHz

Czułość: -45 dB ±3 dB

Zniekształcenia: <10% przy 1 kHz, wejście 10 dBPa 
(MRP)

Napięcie zasilania: 1,4–5,0 V (prąd stały)

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

DANE TECHNICZNE

Dowiedz się więcej na stronie:  
www.logitech.com
W sprawie zamówień lub dodatkowych  
pytań należy kontaktować się z  
preferowanym sprzedawcą.

Cyfrowe powiększenie 4x w rozdzielczości Full HD
Powiększenie 4x w rozdzielczości 1080p zapewnia 
najwyższy poziom szczegółów podczas połączeń 
wideo, prezentacji i rejestrowania materiałów 
wizualnych.

Opcjonalnie — możliwość przesuwania, 
przechylania i powiększania
Korzystaj z funkcji przesuwania, przechylania 
i powiększania w polu widzenia 90 stopni, aby 
skoncentrować uwagę rozmówcy na odpowiednich 
elementach podczas połączeń wideo.

Profesjonalne certyfikaty 
Najważniejsze certyfikaty biznesowe (optymalizacja 
pod kątem programu Microsoft® Lync® 2013, 
certyfikat programu Skype dla firm oraz zgodność 
z programami Cisco Jabber® i WebEx®2), a także 
ulepszona integracja z rozwiązaniami członków 
programu Logitech Collaboration Program (LCP)3 
gwarantują łatwość korzystania z większości 
firmowych platform do obsługi wideokonferencji.

GŁOŚNIKI: (RX)

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

Czułość: 103 dB ±3 dB przy 1 kHz, wejście 1 mW/typ 
4153 (sztuczne ucho)

Zniekształcenia: <4% przy 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz

Zgodność z normą EN60950-1

Technologia Logitech RightLightTM 2 i 
automatyczne ustawianie ostrości
Kamera w inteligentny sposób dostosowuje 
ustawienia w celu poprawy jakości obrazu przy 
słabym oświetleniu niezależnie od odległości.

Wygodna osłona migawki
Łatwe zasłanianie obiektywu pozwala zwiększyć 
prywatność i bezpieczeństwo.

Połączenie USB typu „plug and play”
Kamerę można łatwo podłączyć do komputera PC lub 
Mac® bez konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania.

Wiele opcji montażu
Kamerę można zamontować w miejscu, w którym 
sprawdzi się najlepiej — na wyświetlaczu LCD, 
notebooku lub blacie biurka — wystarczy użyć 
dołączonego zaczepu lub gwintu do montażu 
statywu.


