เสียงการประชุม
ที่ชัดใส

Logitech C925e Webcam
Logitech® C925e Webcam มอบวิดีโอที่ คมชัด ใน
ระดับราคาทีค
่ ม
ุ้ ค่า เพื่อประสบการณ์การประชุมทีย
่ อด
เยีย
่ มจากโต๊ะทำ�งาน
ด้วยมุมมอง 78° วิดีโอ full HD พร้อมโฟกัสอัตโนมัติ
และเทคโนโลยี RightLight™ 2 กล้องเว็บแคม C925e
มอบประสบการณ์การทำ�งานร่วมกันทีเ่ หนือกว่า ปรับปรุง
คุณภาพของภาพในสภาวะแสงน้ อยและสภาวะย้อน

แสงทีร่ ะยะห่างหลากหลาย ไมโครโฟนระบบสเตอริโอคู่
แบบเสียงหลายทิศทางมอบเสียงทีช
่ ด
ั ใสในห้องทำ�งาน
ส่วนตัวและพื้นทีท
่ �ำ งานแบบเปิ ดโล่ง นอกจากนี้ ผใู้ ช้ยงั
สามารถรับความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยจาก
สตรีมวิดโี อ ด้วยชัตเตอร์รก
ั ษาความเป็ นส่วนตัว
Logitech C925e Webcam ได้รบ
ั การออกแบบเพื่อใคร
ก็ ต ามที่ต้อ งการประสานงานร่ ว มกั น ผ่ า นวิ ดีโ ออย่ าง

เหนือชัน
้ การเชื่อมต่อ USB plug-and-play ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการตัง้ ค่าและใช้งาน รองรับการใช้งาน
ร่ ว มกั บ โปรแกรมซอฟต์ แ วร์ ก ารประชุ ม ผ่ า นวิ ดี โ อ
ใดๆ รวมถึงโปรแกรมที่ คุณใช้งานอยู่แล้ว ด้วยใบรับ
รองทางธุ ร กิ จ และการผนวกรวมที่ ป รั บ ปรุ ง ดี ข้ ึ น กั บ
สมาชิก Logitech Collaboration Program (LCP)1
มอบประสบการณ์การประชุมทีก
่ ลมกลืนและครบวงจร

Logitech C925e Webcam
คุณสมบัติเด่น
วิดีโอ HD 1080p ที่อัตราสูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที
Full HD 1080p 30 fps สร้างความประทับใจทุกครัง้ ด้วยการ
สนทนาผ่านวิดีโอที่สมจริง

ชัตเตอร์รักษาความเป็ นส่วนตัวที่สะดวกสบาย
ฝาปิ ดเลนส์ใช้งานง่ายเพื่อความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย
เพิ่มเติม

หลากหลายทางเลือกในการติดตัง้
ติดตัง้ กล้องได้อย่างอิสระในจุดที่เหมาะสมที่สุด เช่น จอ LCD,
โน้ ตบุ๊ก หรือแล็ปท็อป โดยใช้ตัวยึดหรือขาตัง้

ใช้งานง่าย
การเชื่อมต่อ USB plug-and-play ที่ตงั ้ ค่าและใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการประชุมผ่านวิดีโอ

มุมมอง 78°
มองเห็นได้มากกว่าโดยไม่จ�ำ เป็ นต้องปรับเปลีย
่ นตำ�แหน่งของ
กล้องหรือครอบตัดและซูม

เทคโนโลยีการเข้ารหัส UVC H.264
ลดการใช้แบนด์วิธของพีซี ด้วยการใส่ความสามารถด้านการ
ประมวลผลวิดีโอไว้ภายในกล้อง

เทคโนโลยี Logitech RightLightTM 2 และโฟกัสอัตโนมัติ
เว็บแคมปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ภาพในสภาพแสงน้ อยและย้อนแสงที่ระยะห่างหลากหลาย

ใบรับรองระดับมืออาชีพ
ใบรับรองธุรกิจชั ้น นำ � (รับรองการใช้งานสำ �หรั บ Skype for
Business, ปรับแต่งเป็ นพิเศษสำ�หรับ Microsoft® Lync® 2013,
Cisco Jabber® และเข้ากันได้กับ WebEx®2) และปรับปรุงการ
ผนวกรวมเข้ากับสมาชิก Logitech Collaboration Program
(LCP) 1 มอบประสบการณ์ ท ี่ ก ลมกลื น ด้ ว ยแพลตฟอร์ ม การ
ประชุมผ่านวิดโี อระดับองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่

ไมโครโฟนระบบสเตอริโอคู่แบบเสียงหลายทิศทาง
ออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อจับเสียงสำ�หรับการสื่อสารที่ชัดเจนใน
พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ออฟฟิ ศ และห้องประชุมขนาดเล็ก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
Logitech C925e Webcam
ราคา: THB 4499
ชิน
้ ส่วน #: 960-001075
รหัส UPC: 097855120267

ข้อกำ�หนดระบบ
Windows® 7, Windows® 8 หรือ Windows® 10
Mac® OS X® 10.7 หรือสูงกว่า
SUSE Linux 11 SP2 (สำ�หรับ Cisco VXC6215)

ขนาด + น้ำ �หนั กผลิตภัณฑ์
ไม่มีคลิปยึดและ
สายเชื่อมต่อ:
126 x 29 x 32 มม.
5.0 x 1.2 x 1.3 นิ้ว
170 กรัม /6.0 ออนซ์

ข้อมูลด้านเทคนิ ค
รวมคลิปยึดและ
สายเชื่อมต่อ:
126 x 73 x 45 มม.
5.0 x 2.9 x 1.8 นิ้ว
170 กรัม / 6.0 ออนซ์

ใบรับรอง
รับรองการใช้งานร่วมกับ Skype for Business, ปรับแต่งเป็ น
พิเศษสำ�หรับ Microsoft® Lync®, รับรองการใช้งานร่วมกับ
Skype®, เข้ากันได้กับ Cisco Jabber® และ WebEx®2

กล้อง
การสนทนาผ่านวิดีโอ 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที
(สูงสุด 1920 x 1080 พิกเซล)
แผ่นปิ ดแบบในตัวเพื่อป้ องกัน
การบีบอัดวิดีโอ H.264
โฟกัสอัตโนมัติ
ไมค์ระบบสเตอริโอคู่แบบในตัวพร้อมการป้ องกันเสียงรบกวน
อัตโนมัติ
แก้ไขสภาพแสงน้ อยโดยอัตโนมัติ
รับรองการใช้งาน Hi-Speed USB 2.0 (USB 3.0 พร้อมใช้งาน)

ภายในกล่อง

คลิปอเนกประสงค์สำ�หรับติดตัง้ ขาตัง้ แลปท็อป, จอภาพ LCD
หรือ CRT

Logitech C925e Webcam
คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

www.logitech.com/C925e
หากต้องการสั่งซือ
้ โปรดติดต่อตัวแทน
จำ�หน่ ายหรือโทรติดต่อเราที่ 800-308-8666
จัดพิมพ์ กรกฎาคม 2016

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
1

2

ร
 วม Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo และ Zoom ดู
www.logitech.com/lcp สำ�หรับรายการทัง้ หมดและข้อมูลล่าสุด
ด
 ู www.logitech.com/ciscocompatibility สำ�หรับเวอร์ชั ่น
ล่าสุด
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