EN GENİŞ, EN NET,
EN HIZLI HD VİDEO

Logitech C930e Web kamerası
Bizzat orada olmaktan sonra en iyi ikinci şey
olan görüntülü aramaları deneyin. Logitech®
C930e Web Kamerası neredeyse her ortamda
net video ve ses sunar, düşük ışık koşullarında
bile. HD 1080p, geniş 90 derecelik görüş alanı,
kaydırma, eğme ve 4 kat dijital yakınlaştırma
ile C930e gelişmiş özelliklere sahiptir.

Bant genişliği sınırlı olduğunda bile son
derece net görüntü ile üretkenliği her zaman
yükseltin. C930e Web Kamerası, bilgisayar ve
ağ kaynaklarına bağımlılığını en aza indirmek
için Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama ile H.264
UVC 1.5’i destekler. Ayrıca, tak ve çalıştır USB
bağlantısı, C930e Web kamerasını başlatmayı
ve çalıştırmayı daha da kolaylaştırır.

Gelişmiş iş düzeyi sertifikaları ve Logitech
İşbirliği Programı (LCP) üyeleriyle gelişmiş
entegrasyon3 sayesinde tüm video konferans
uygulamalarını kullanarak tam güvenle sonraki
sunumunuza veya görüntülü toplantınıza
başlayabilirsiniz.

Logitech C930e Web kamerası
ÖZELLİKLERE BAKIŞ
30 kare/saniyede HD 1080p video kalitesi
Konferans çağrılarına neredeyse canlı HD görüntü
sağlayarak ifadelerin, vücut dilinin ve hareketlerin
rahatça görülmesini sağlar.

Full HD 4 kat dijital yakınlaştırma
1080p'de 4 kat yakınlaştırma, aramalarınız,
görüntüleriniz ve sunumlarınız için en yüksek düzey
ayrıntıyı sağlar.

En geniş görüş alanı
Beyaz tahta sunumu veya demo sunumu için ideal
olan genişletilmiş 90 derecelik görünümün keyfini
çıkarın.

Kaydırma, eğme ve yakınlaştırma seçeneği
Görüntülü aramalar sırasında odaklı görüntüleme için,
90 derecelik görüş alanı sahnesinde kaydırma, eğme
ve yakınlaştırma.

Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama ile H.264 UVC 1.5
Görüntü işlemeyi kamera içerisine koyup mevcut
veri akışına dinamik şekilde uyarlayarak PC bant
genişliğini boşaltır. Sonuç, görüntülü konferans
uygulamalarında daha pürüzsüz video akışı.

Profesyonel düzeyde Sertifikalar
Önde gelen iş sertifikaları (Microsoft® Lync® 2013 için
en iyi hale getirilmiştir, Skype for Business sertifikalı,
Cisco Jabber® ve WebEx® uyumlu2) ve Logitech İş
Birliği Programı (LCP) üyeleri3, çoğu işletme sınıfı
video konferans platformlarında entegre deneyim.

Logitech RightLightTM 2 teknolojisi ve otomatik
odaklama
Web kamerası, çeşitli mesafelerde, düşük ışıkta
görüntü kalitesini artırmak için akıllı ayarlamalar
yapar.
Pratik gizlilik kapağı
Ek gizlilik ve güvenlik için kolay mercek kapağı.
Tak ve çalıştır USB bağlantısı
Hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymadan bilgisayar veya
Mac®'e kolayca bağlanır.
Birden fazla montaj seçeneği
LCD ekran, dizüstü bilgisayar ya da masaüstü
kullanıyor olmanız fark etmeksizin, ekli klipsi ya da üç
ayaklı yerleşik parçayı kullanarak kamerayı istediğiniz
yere monte edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLIKLER
MIKROFON: (TX)

HOPARLÖRLER: (RX)

Tür: Çift Yönlü ECM

Frekans yanıtı: 150 Hz - 7 kHz (ITU-T TIA920)

Frekans yanıtı: 100 Hz – 7 KHZ

Hassasiyet: 1 KHz’de 103 dB ± 3 dB, Giriş 1 mW/ Tür
4153 yapay kulak

Hassasiyet: -45 dB ±3 dB
Ses bozulması: 1 kHz’de <%10, 10 dBPa (MRP) giriş
Çalışma voltajı: 1,4 - 5,0V DC

Ses bozulması: 1 kHz’de <%4, 0 dBm0, 1 kHz
EN60950-1 ile uyumlu

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
C930e Web Kamerası
Parça No: 960-000972
EAN: 5099206045200

KUTUNUN İÇİNDEKİLER
Logitech C930e Web kamerası
Harici Gizlilik Kapağı

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI
Klips olmadan
Genişlik: 94 mm
Yükseklik: 29 mm
Derinlik: 24 mm

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Ambalaj Boyutları
180 x 135 x 81 mm
Ağırlık: 393 g

Windows® 7, Windows® 8 veya Windows® 10
Mac OS X® 10.7 veya üzeri
2,4GHz Intel® Core 2 Duo işlemci

Klips ile
Genişlik: 94 mm
Yükseklik: 43 mm
Derinlik: 71 mm
Ağırlık: 162 g

2GB veya daha yüksek RAM
Kayıtlı videolar için sabit sürücü alanı
USB 2.0 bağlantı noktası (USB 3.0 kullanımına hazır)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

GARANTİ

UYUMLULUK

SÜRÜCÜ/YAZILIM İNDİRMEK GEREKİR

3 yıl sınırlı donanım garantisi

Önde gelen iş sertifikaları (Microsoft Lync 2013 için
en iyi hale getirilmiştir, Skype for Business sertifikalı,
Cisco Jabber® ve WebEx® uyumlu2) ve Logitech İş
Birliği Programı (LCP) üyeleri3, çoğu işletme sınıfı
video konferans platformlarında entegre deneyim.

Logitech kaydırma, eğme ve yakınlaştırmayı
etkinleştiren isteğe bağlı bir uygulama sunar: www.
logitech.com/support/c930e

Daha fazlasını öğrenin:
www.logitech.com
Siparişler ve diğer sorular için lütfen
tercih ettiğiniz satıcıyla iletişime geçin.
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1

Microsoft® Lync® 2010 ve 2013, Skype for Business, ve Vidyo,
Zoom ve Lifesize Cloud dahil Cisco Jabber® ve Logitech İş
Birliği Programı (LCP) üyeleri ile (en güncel bilgi için www.
logitech.com/lcp adresini ziyaret edin).

2

 n yeni sürüm için www.logitech.com/ciscocompatibility
E
adresini ziyaret edin

3

Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, ve Zoom dahildir.

Tam liste ve en güncel bilgiler için www.logitech.com/lcp
adresini ziyaret edin

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Logitech bu yayında bulunabilecek hatalar için hiçbir
sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan ürün, fiyat ve
özellik bilgileri haber verilmeksizin değiştirilebilir.

