REUNIÕES
NÍTIDAS.

Logitech C925e Webcam
A Logitech® C925e Webcam proporciona vídeos
mais nítidos a um preço surpreendentemente
acessível para uma melhor experiência de reunião
face-a-face em praticamente qualquer ambiente
de trabalho.
Com um campo de 78° de visão, vídeo full HD
com autofoco e tecnologia RightLight™ 2, a
webcam C925e fornece uma experiência de
colaboração notável melhorando a qualidade
visual em situações de pouca luz e contraluz em

várias distâncias. Microfones omni-direcionais
estéreo duplos proporcionam um som nítido em
consultórios particulares e espaços de trabalho
abertos. Os usuários também podem obter
rapidamente a privacidade e a segurança do
fluxo de vídeo com o disparador de privacidade
integrado.
A webcam Logitech C925e é brilhantemente
projetada para quem procura uma melhor
experiência de vídeo.

Conectividade USB plug-and-play a torna fácil
de configurar e operar e ela ainda funciona
com qualquer aplicativo de software de vídeoconferência, incluindo os que você já usa.
Com certificações empresariais avançadas e
integração aprimorada com os membros do
Logitech Collaboration Program (LCP)1 os usuários
podem esperar uma experiência de reunião
integrada e perfeita.

Logitech C925e Webcam
CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Vídeo HD de 1080p a até 30 quadros por segundo

Full HD 1080p 30 fps faz uma impressão vívida cada vez com chamadas de vídeo reais.

Fácil de usar

Simples de configurar e usar, conexão USB plug-and-play tornam as vídeo-conferências fáceis.

Tecnologia de codificação UVC H.264

Libera a largura de banda do PC, colocando o processamento de vídeo dentro da câmera.

78° de campo de visão

Veja mais sem ter de reposicionar a câmera ou diminuir o zoom.

Tecnologia Logitech RightLightTM 2 e autofoco

A webcam se ajusta de forma inteligente para melhorar a qualidade visual em situações de pouca luz e
contraluz em várias distâncias.

Microfones omni-direcionais duplos estéreos

Projetada para capturar o som proporcionando comunicação clara em espaços maiores, como escritórios e
pequenas salas de conferências.

Controlador de privacidade

Fechamento de lente fácil para privacidade e segurança.

Diversas opções de montagem

Liberdade para montar a câmera onde funcione melhor - tela de LCD, notebook, ou mesa - usando o clipe ou a
rosca do tripé embutido.

Certificações de nível profissional

Principais certificações empresariais (Certificado para Skype for Business, Otimizado para Microsoft® Lync®
2013, Cisco Jabber® e WebEx® compatível2) e melhor integração com o Logitech Collaboration Program (LCP)1
garante uma experiência integrada com a maioria das plataformas de videoconferência de nível empresarial.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Logitech C925e Webcam
Preço: $99,99
Número da peça: 960-001075
Código UPC: 097855112682

DIMENSÕES + PESO
Sem grampo e cabo:
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3”
170g / 6,0 oz

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Com grampo e cabo:
126 x 73 x 45 mm
5.0 x 2.9 x 1.8”
170g / 6,0 oz

Câmera
Chamadas de vídeo de 1080p a 30 quadros por
segundo (até 1920 x 1080 pixels)
Sombra de privacidade

REQUISITOS DE SISTEMA
Windows® 7, Windows® 8 or Windows® 10
Mac OS® X 10.7 ou superior
SUSE Linux 11 SP2 (para Cisco VXC6215)

DENTRO DA CAIXA
Logitech C925e Webcam
Guia rápido

Certificado para Skype for Business, otimizado para
Microsoft® Lync®, Skype® certified, Cisco Jabber® e
WebEx® compatible2

Para fazer o pedido, entre em contato
com o seu revendedor ou ligue para
800-308-8666
Publicado em Abril de 2016

Autofoco
Microfones estéreos integrados com redução
automática de ruído

CERTIFICAÇÕES

www.logitech.com/C925e

Compressão de vídeo H.264

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560
Inclui Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom.
Consulte www.logitech.com/lcp para obter as
informações mais recentes.
1

Acesse www.logitech.com/ciscocompatibility para obter
a versão mais recente.
2

Correção automática de pouca luz
USB 2.0 (pronto para USB 3.0 pronta)
Grampo universal de tripé pronto para laptops, LCD ou
monitores CRT
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