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Webcam C925e của Logitech
Webcam C925e của Logitech® mang đến video sắc
nét với giá thành cực kỳ phải chăng cho trải nghiệm
hội họp trực tuyến tiên tiến từ hầu như ở bất kỳ bàn làm
việc nào.
Với trường ngắm 78°, video HD toàn phần với tính
năng lấy nét tự động, và công nghệ RightLight™ 2,
webcam C925e mang lại trải nghiệm hợp tác vượt trội,
cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng

yếu và ngược sáng với nhiều khoảng cách khác nhau.
Hai micro âm thanh vòm đa hướng tạo ra âm thanh rõ
ràng trong trẻo ở các văn phòng riêng và không gian
làm việc mở. Người dùng cũng có thể nhanh chóng
có được sự riêng tư và an toàn với với hình ảnh video
bằng màn che camera tích hợp sẵn.
Webcam C925e của Logitech được thiết kế đặc biệt
dành cho những ai muốn có trải nghiệm tương tác bằng

video vượt trội. Khả năng kết nối USB cắm vào là phát
khiến cho việc thiết lập và vận hành chỉ trong phút
chốc — thiết bị còn hoạt động với mọi ứng dụng phần
mềm hội nghị video, bao gồm cả các ứng dụng bạn
đang sử dụng. Với các chứng nhận doanh nghiệp nâng
cao và tích hợp tiên tiến với các thành viên Chương
trình Hợp tác của Logitech (LCP)1, người dùng có thể kỳ
vọng có trải nghiệm hội họp trực tuyến.

Webcam C925e của Logitech

Video HD 1080p ở tốc độ lên tới 30 khung hình/giây

Màn chập bảo vệ tiện lợi

Tùy chọn đa gắn

HD 1080p toàn phần 30 khung hình/giây tạo ra ấn tượng sống
động mỗi lần gọi điện video trực tiếp.

Nắp thấu kính tăng thêm độ an toàn và riêng tư.

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 hoặc chân máy có ren đi kèm.

Dễ sử dụng
Thiết lập và sử dụng đơn giản, cắm vào là sử dụng cho việc
thực hiện cuộc gọi video thật dê dàng.
Công nghệ mã hóa H.264 UVC
Giải phóng băng thông máy tính bằng cách đưa việc xử lý video
vào trong camera.

Trường ngắm 78°
Xem nhiều hơn mà không phải định vị trí lại camera hay cắt và
thu phóng.
Công nghệ RightLightTM 2 của Logitech và tính năng lấy nét
tự động
Webcam điều chỉnh thông minh để cải thiện chất lượng hình ảnh
trong điều kiện ánh sáng yếu và ngược sáng với nhiều khoảng
cách khác nhau.

Chứng nhận đẳng cấp chuyên nghiệp
Các chứng nhận kinh doanh hàng đầu (Được chứng nhận hoạt
động với Skype for Business, Tối ưu hóa cho Microsoft® Lync®
2013, Cisco Jabber® và tương thích với WebEx®2) và tích hợp
nâng cao với thành viên Chương trình Hợp tác của Logitech
(LCP)\1 đảm bảo trải nghiệm tích hợp với hầu hết các nền tảng
hội nghị video cấp độ doanh nghiệp.

Hai micrô âm thanh nổi mọi hướng
Được thiết kế để thu được âm thanh cho hoạt động giao tiếp rõ
ràng ở những không gian lớn như văn phòng và các phòng hội
nghị nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Webcam C925e của Logitech
Part #: 960-001075
UPC: 097855120267

KÍCH THƯỚC + TRỌNG LƯỢNG SẢN PHẨM
Không có kẹp & dây:
126 x 29 x 32 mm
5.0 x 1.2 x 1.3”
170g / 6.0 oz

Có kẹp & dây:
126 x 73 x 45 mm
5.0 x 2.9 x 1.8”
170g / 6.0 oz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Camera
Gọi video lên tới 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây
(tối đa 1920 x 1080 pixel)
Có tích hợp chức năng Ce mờ riêng tư
Chuẩn nén video H.264

YÊU CẦU HỆ THỐNG
Windows® 7, Windows® 8 hoặc Windows® 10
Mac® OS X® 10.7 trở lên
SUSE Linux 11 SP2 (đối với Cisco VXC6215)

CHỨNG NHẬN
Được chứng nhận cho Skype for Business; Tối ưu hóa cho
Microsoft® Lync®; Được Skype™ chứng nhận; tương thích với
Cisco Jabber® và WebEx®2

Lấy nét tự động
Hai micrô âm thanh nổi tích hợp với tính năng giảm tiếng ồn tự
động
Tự động điều chỉnh dưới ánh sáng thấp
Được chứng nhận USB 2.0 tốc độ cao (có sẵn USB 3.0)

BÊN TRONG HỘP

Kẹp phổ dụng sẵn sàng cho chân máy phù hợp với máy tính xách
tay, màn hình LCD hoặc CRT

Webcam C925e của Logitech
Hướng dẫn cài đặt nhanh

www.logitech.com/C925e
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Gồm có Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, và Zoom.
Xem www.logitech.com/lcp để biết danh sách đầy đủ và
thông tin mới nhất.
Xem www.logitech.com/ciscocompatibility để biết phiên
bản mới nhất
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