
สัมผัสกับการสนทนาผ่านวิดีโอ ซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่สุดรองจาก
การพบเจอกันโดยตรง เว็บแคม Logitech® C930e มอบวิดีโอ
และเสียงที่คมชัดในทุกสภาพแวดล้อม แม้กระทัง่ในสภาพแสง
น้อย ด้วยวิดีโอ HD 1080p, มุมมองภาพ 90 องศา, แกน,  

ก้ม-เงย และดิจิตอลซูม 4 เท่า C930e นำาเสนอความสามารถ
ที่เหนือชัน้ของกล้องเว็บแคมสำาหรับการประชุมผ่านวิดีโอที่
เหนือกว่า

ยกระดับประสิทธิภาพการประชุม ด้วยวิดีโอที่คมชัดอยู่
เสมอ แม้กระทัง่ในกรณีท่ีมีแบนด์วิธจำากัด เว็บแคม C930e 

รองรับ H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video 

Coding ลดการพึ่งพาคอมพิวเตอร์และทรัพยากรเครือข่าย 

นอกจากน้ี การเชื่อมต่อ USB plug-and-play ช่วยให้เว็บ
แคม C930e เริ่มต้นใช้งานและติดตัง้ได้ง่าย 

ด้วยใบรับรองระดับธุรกิจขัน้สูงและการผนวกรวมขัน้สูงกับ
สมาชิก Logitech Collaboration Program (LCP)3 คุณ
สามารถเริ่มพรีเซนเทชัน่หรือการประชุมผ่านวิดีโอได้อย่าง
มัน่ใจโดยใช้โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอใดๆ 

มุมมองภาพกว้าง 
สูงสุด

เว็บแคม Logitech C930e  



เว็บแคม Logitech C930e

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

1 ด้วย Skype® for Business, Cisco® และสมาชิก Logitech 

Collaboration Program (LCP) รวมถึง Vidyo, Zoom และ 

Lifesize Cloud โปรดด ูwww.logitech.com/lcp สำาหรับรายการ
ทัง้หมดและข้อมูลล่าสุด

2 ด ูwww.logitech.com/ciscocompatibility สำาหรับเวอร์ชัน่
ล่าสุด

www.logitech.com/C930e
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เว็บแคม C930e 
หมายเลขชิน้ส่วน: 960-000976
UPC: 097855096005

ข้อกำาหนดของระบบ

Windows® 7, Windows 8 หรือ Windows 10

Mac OS X® 10.7 หรือสูงกว่า

โปรเซสเซอร ์2.4GHz Intel® Core 2 Duo

หน่วยความจำา 2 GB ขึ้นไป

ที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์สำาหรับวิดีโอที่บันทึก

พอร์ต USB 2.0 (USB 3.0 พร้อมใช้งาน)

ภายในกล่อง

เว็บแคม Logitech C930e

ชัตเตอร์ภายนอกรักษาความเป็นส่วนตัว

คู่มือการเร่ิมต้นอย่างรวดเร็ว

ขนาด + น้ำาหนักผลิตภัณฑ์

ไม่มีคลิปยึด 
ความกว้าง 3.7 น้ิว (94 มม.) ความสูง 1.14 น้ิว (29 มม.) 
ความลึก 0.95 น้ิว (24 มม.)

พร้อมคลิป  
ความกว้าง 3.7 น้ิว (94 มม.) ความสูง 1.7 น้ิว (43 มม.) 
ความลึก 2.8 น้ิว (71 มม.) น้ำาหนัก 5.7 ออนซ ์(162 กรัม)

ขนาดกล่องบรรจ ุ 
7.1 x 5.3 x 3.2 น้ิว (180 x 135 x 81 มม.)  
น้ำาหนัก: 13.9 ออนซ ์(393 กรัม)

คุณภาพวิดีโอ HD 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที

นำาเสนอวิดีโอ HD ที่สมจริงสำาหรับการประชุม รองรับการ
แสดงออกนอกเหนือจากคำาพูด ท่าทาง การเคลื่อนไหวต่างๆ 

อย่างชัดเจน

มุมมองเว็บแคมธุรกิจที่กว้างขวางที่สุด 

เพลิดเพลินกับมุมมองที่กว้างถึง 90 องศา – สมบูรณ์แบบ
สำาหรับการพรีเซนต์ข้อมูลโดยใช้กระดานไวท์บอร์ด หรือ
ทำาการสาธิต

H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding

ลดการใช้แบนด์วิธของพีซ ีด้วยการใส่ความสามารถด้าน
การประมวลผลวิดีโอไว้ภายในกล้อง โดยปรับเปลี่ยนแบบ
ไดนามิกตามบิตสตรีมที่พร้อมใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ สตรีม
วิดีโอที่ราบรื่นในโปรแกรมต่างๆ เช่น Skype® for Business

เทคโนโลย ีLogitech RightLight™ 2 และโฟกัส
อัตโนมัติ

เว็บแคมปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาด เพื่ อปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพในสภาพแสงน้อยที่ระยะห่างหลากหลาย

ดิจิตอลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD

ซูม 4 เท่าที่ 1080p มอบรายละเอียดสูงสุดสำาหรับการ
สนทนาของคุณ รวมถึงภาพ และพรีเซนเทชั่น

ตัวเลือกการแพน เอียง และซูม

แพน ก้ม-เงย และซูมภายในมุมมองภาพ 90 องศาสำาหรับ
ภาพที่โฟกันในระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอบนเดสก์ท็อป2

ใบรับรองระดับมืออาชีพ 

รับรองการใช้งานสำาหรับ Skype for Business, เข้ากันได้
กับ Cisco®2 และผนวกรวมขัน้สูงกับสมาชิก Logitech 

Collaboration Program (LCP)3 มอบประสบการณ์ท่ีกลมกลืน
กับแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอระดับธุรกิจส่วนใหญ่

เลนส์กระจกชิน้เยี่ยม

เพลิดเพลินกับภาพที่คมชัด แม้กระทั่งเมื่ อแสดงเอกสาร
อย่างใกล้ชิด วาดภาพบนกระดานไวท์บอร์ด หรือสาธิต
ผลิตภัณฑ์

ชัตเตอร์รักษาความเป็นส่วนตัวที่สะดวกสบาย

กรอบเลนส์ใช้งานง่ายเพื่อความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play

เชื่อมต่อกับพีซีหรือ Mac® อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องติดตัง้
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

หลากหลายทางเลือกในการติดตัง้

ติดตัง้กล้องได้อย่างอิสระในจุดที่เหมาะสมที่สุด เช่น จอ LCD, 

โน้ตบุุก หรือแล็ปท็อป โดยใช้ตัวยึดหรือขาตัง้

ฟีเจอร์เด่น

การรับประกัน

แบบจำากัด 3 ปีสำาหรับฮาร์ดแวร์

ความเข้ากันได ้

รับรองการใช้งานสำาหรับ Skype for Business, เข้ากัน
ได้กับ Cisco2 และผนวกรวมขัน้สูงกับสมาชิก Logitech 
Collaboration Program (LCP)3 มอบประสบการณ์ที่
กลมกลืนกับแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอระดับธุรกิจ
ส่วนใหญ่

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร ์

โปรแกรมการตัง้ค่ากล้องเสริม ให้ทางเลือกในการแพน  
ก้ม-เงย และซูม 
 
หากต้องการดาวน์โหลด ไปที:่ 
www.logitech.com/support/c930e

3 รวม Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo และ Zoom ด ู 

www.logitech.com/lcp สำาหรับรายการทัง้หมดและข้อมูลล่าสุด



ดูว่าจัดวาง C930E อย่างไร
ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์เว็บแคมเพ่ือการทำางานร่วมกันผ่านวิดีโอ และเปรียบ

เทียบฟีเจอร์ทัง้กลุ่มผลิตภัณฑ์เว็บแคมของเรา

หากต้องการอ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทำางานร่วมกันผ่านวิดีโอ Logitech ไปท่ี: 
www.logitech.com/video-collaboration/resources

แกลเลอรีวิดีโอ คลังความคิด ข้อมูลผลิตภัณฑ์เร่ืองราวของลูกค้า

หน้า 4 สำาหรับเว็บเท่านัน้

ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบ




