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Windows Hello

Logitech BRIO
Logitech® giới thiệu webcam tốt nhất từ trước tới nay
của chúng tôi với 4K UHD và thu phóng 5X cho chất
lượng video chân thực đến đáng kinh ngạc.
Cảm biến hình ảnh 4K của BRIO là bộ phận chủ lực
thế hệ tiếp theo cho phép thu phóng kỹ thuật số 5 lần,
tốc độ khung hình cao và nhiều độ phân giải để hỗ
trợ tối ưu cho bất kỳ môi trường máy tính/mạng nào.
RightLight™ 3 của Logitech với HDR giúp bạn trông

tuyệt vời nhất trong mọi điều kiện chiếu sáng, từ ánh
sáng yếu cho tới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Quang
học tiên tiến của Logitech mang lại độ phân giải video
sắc nét với tính năng lấy nét tự động và nhiều tùy
chọn trường ngắm – 65°, 78°, và 90°.
BRIO cũng có thêm nhiều tính năng, bao gồm nhận
diện khuôn mặt bằng tia hồng ngoại để tăng cường
mức độ an toàn, hoạt động với Microsoft Cortana®,

hỗ trợ nhiều loại kết nối (bao gồm USB 3.0 và Loại
C), và tự do gắn camera vào bất cứ đâu phù hợp
nhất – màn hình LCD, notebook, hoặc trên bàn – với
kẹp tháo rời được và chân máy dây xoắn gắn liền.

Logitech BRIO

Mặt
SmartDock
trước BRIO

Mặt sau BRIO

BRIO + Kẹp tháo rời

TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH
Cảm biến hình ảnh Ultra HD 4K
Hỗ trợ nhiều độ phân giải, bao gồm 4K (Ultra HD) ở tốc độ 30
khung hình/giây, 1080p (Full HD) ở tốc độ 30 hoặc 60 khung hình/
giây và 720p (HD) ở tốc độ 30, 60 hoặc 90 khung hình/giây để hỗ
trợ tốt nhất chất lượng của ứng dụng hay màn hình của bạn.
RightLight™ 3 với HDR
Có vẻ ngoài bắt mắt nhất trong mọi môi trường ánh sáng, từ ánh
sáng yếu cho tới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc độ tương
phản cao.
Đăng nhập siêu an toàn với cảm biến hồng ngoại
Công nghệ hồng ngoại hỗ trợ nhận diện khuôn mặt để nâng
cao độ an toàn với Windows Hello™ hoặc phần mềm nhận diện
khuôn mặt khác.
Thu phóng kỹ thuật số 5X
Bạn cần xem gần hơn vào các chi tiết? Phóng to và di chuyển
xung quanh khung cảnh của bạn một cách chính xác bằng cách
sử dụng các nút điều khiển của Logitech hoặc trong ứng dụng.
Trường ngắm mở rộng
Điều chỉnh trường ngắm của bạn từ 90° để hiển thị khung cảnh
nhiều hơn hoặc đưa nhiều người vào hơn—hoặc thu hẹp phạm
vi xuống 65° hay 78°để trò chuyện tập trung hơn.1

Quang học sắc nét với tính năng lấy nét tự động
Nâng cao khả năng hợp tác trực diện. BRIO là điều tuyệt vời
nhất tiếp theo để đạt được hiệu quả. Công nghệ thấu kính lấy
nét tự động tiên tiến của Logitech mang lại chất lượng video
tuyệt vời với độ phân giải, tốc độ, sự mượt mà, độ cân bằng
màu và chi tiết vượt trội.
Được chứng nhận cho doanh nghiệp
Chứng nhận cấp độ doanh nghiệp2 có nghĩa là bạn có thể
hoàn toàn tự tin để thực hiện bài thuyết trình hoặc cuộc họp
video tiếp theo.
Micro mọi hướng
Hai micrô mọi hướng với tính năng loại bỏ tiếng ồn tạo ra hiệu
suất âm thanh cấp độ doanh nghiệp. Các mic này còn hoạt động
với Microsoft® Cortana®.

Được chứng nhận cho Skype for Business , Windows , Mac,
và có giấy phép Microsoft Windows Hello™

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Mac OS X® 10.7 trở lên
Google Chromebook™ Phiên bản 29.0.1547.70,
Nền tảng 4319.79.0 với:
Bộ xử lý 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
®

RAM 2 GB trở lên
Bộ nhớ ổ cứng để lưu các video đã ghi
Cổng USB 2.0 (sẵn sàng cho USB 3.0)
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®

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM
Camera
102 x 27 x 27mm
4 x 1 x 1”
63g/2.2oz
Kẹp
36 x 99 x 6mm
1.4 x 3.9 x 0.22”
44g/1.5oz
Dây
2.2m
7.2’
63g/2.2oz

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Xuất bản tháng 12/2016

Hộp đựng tùy chỉnh
Mang buổi trình diễn của bạn lên đường. Hộp đựng có các
khoang riêng để camera và kẹp/dây có thể tháo rời để vận
chuyển BRIO tiện lợi trên bất cứ con đường nào bạn đi.

Webcam camera, kẹp tháo rời và dây USB 3.0 (tương thích với
USB 2.0 và Loại C)

TÀI LIỆU TẢI VỀ PHẦN MỀM
Được thiết kế để hoạt động với hệ điều hành tích hợp, trình điều
khiển USB loại video
Ứng dụng Cài đặt camera tùy chọn mang lại:
Trường ngắm có thể điều chỉnh
Các cài đặt hình ảnh camera
Quét ngang, nghiêng và thu phóng
Dự án phòng thí nghiệm thay thế hình nền tích hợp, của Personify
Để tải xuống, truy cập: www.logitech.com/support/brio

BẢO HÀNH

Tương thích với UVC/cắm vào là phát
Làm việc với Cortana
Cisco Jabber™ và tương thích với WebEx®

www.logitech.com/BRIO

Nhiều loại kết nối
Thưởng thức độ linh hoạt của kết nối USB 2.0, 3.0 hoặc Loại C.

BÊN TRONG HỘP

CHỨNG NHẬN
®

Windows 7, Windows 8.1, hoặc Windows 10

Miếng che bảo mật
Chuyển sang chế độ riêng tư nhanh chóng với miếng che bảo
mật.

Nhiều tùy chọn gắn
Tự do gắn camera ở bất kỳ đâu cho hiệu quả tốt nhất – màn
hình LCD, notebook, hay máy tính bảng – bằng cách sử dụng
kẹp tháo rời hoặc chân máy có ren đi kèm. Có thể điều chỉnh
kẹp để phù hợp với nhiều loại màn hình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
BRIO
Part #: 960-001105
UPC: 097855125620

Khả năng kết nối USB cắm vào là hoạt động
Dễ dàng kết nối tới máy tính, máy Mac® và các thiết bị
Chrome™ mà không cần thêm phần mềm.

Phần cứng có giới hạn trong 3 năm

Văn Phòng Đại Diện Logitech Việt Nam Tại TP. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Centec Tower
Phòng 21, Lầu 4, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6,
Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
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Yêu càu tải về phần mềm.

Được chứng nhận cho Skype for Business, tương thích với
Cisco Jabber® và WebEx®.
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* Xem www.logitech.com/ciscocompatibility để biết phiên bản
mới nhất.
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