ULTRA VYSOKÉ ROZLIŠENÍ
PRO ULTRA VYSOKÁ
OČEKÁVÁNÍ.

Logitech BRIO
Společnost Logitech ® přináší svou doposud
nejlepší webovou kameru s rozlišením 4K
UHD a 5x zoomem pro dosažení skutečně
úžasné kvality obrazu.
Obrazový senzor s rozlišením 4K kamery
BRIO představuje novou generaci senzorů,
a disponuje 5x digitálním zoomem,
vysokou snímkovací frekvencí a více
rozlišeními pro optimální podporu prostředí

libovolného počítače /sítě. Díky technologii
RightLight™ 3 s HDR budete vypadat
skvěle za jakýchkoli světelných podmínek
(od nedostatečného osvětlení po přímý
sluneční svit). Pokročilá optika Logitech
zprostředkovává dokonale ostré rozlišení
obrazu s funkcí autofocus a několik variant
zorného pole – 65°, 78° a 90°.

Kamera BRIO je rovněž vybavena
doplňkovými funkcemi, včetně podpory
rozpoznávání tváře na principu
infračervené technologie pro posílení
zabezpečení přihlašování, je kompatibilní
s Microsoft Cortana ®, podporuje více typů
připojení, a je možné ji umístit kamkoli, kde
se to hodí – na monitor LCD, notebook nebo
na stůl – pomocí snímatelného klipu nebo
integrovaného závitu pro stativ.

Logitech BRIO

FUNKCE A VÝHODY
Obrazový senzor Ultra HD 4K
Podporuje více rozlišení, včetně 4K (Ultra HD) @
30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 nebo 60 fps, a 720p
(HD) @ 30, 60 nebo 90 fps pro co možná nejlepší
využití kvalit, jimiž disponuje vaše aplikace nebo
monitor.
Technologie RightLight™ 3 s HDR
Budete vypadat skvěle při jakýchkoli světelných
podmínkách – při nedostatečném osvětlení, za
přímého slunečního svitu či vysokého kontrastu.

Široké zorné pole
Využijte zorné pole 90° pro širší záběr vašeho
prostředí nebo pro záběr více osob – nebo zužte
záběr na 65° nebo 78° pro adresnější komunikaci.1
Dokonale ostrá optika s funkcí autofocus
Zkvalitněte kooperaci tváří v tvář. Kamera
BRIO zprostředkovává téměř stejný dojem,
jako kdybyste byli přímo na místě. Pokročilá
technologie objektivu Logitech s funkcí autofocus
přináší pozoruhodnou kvalitu obrazu s dokonalým
rozlišením, rychlostí, plynulostí, vyvážením barev
a detaily.

Ultra zabezpečené přihlašování pomocí
infračerveného senzoru
Infračervená technologie podporuje funkci
rozpoznávání tváře pro zvýšení zabezpečení
pomocí Windows Hello™ či jiného softwaru pro
rozpoznávání tváře.

Certifikace pro firmy
Certifikace pro firmy 2 znamená, že svou další
prezentaci či videokonferenci budete moci zahájit
naprosto bez obav.

5x digitální zoom
Potřebujete si lépe prohlédnout jemné detaily?
Přibližte a pohybujte se po záběru bez ztráty
přesnosti pomocí ovládacích prvků Logitech nebo
použité aplikace.

Všesměrové mikrofony
Dva všesměrové mikrofony s funkcí potlačení
šumu disponují kvalitou zvuku vhodnou pro
firemní použití. Mikrofony jsou navíc kompatibilní
s Microsoft ® Cortana ®.

SPECIFIKACE PRODUKTU
BRIO
Číslo dílu: 960-001106
EAN kód: 5099206068100

CERTIFIKACE

Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10
Mac OS X® 10.7 nebo vyšší
Google Chromebook™ verze 29.0.1547.70.
Platforma 4319.79.0 s:
Procesor 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo
2 GB RAM nebo více

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST
Kamera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g/2,2 oz

Kabel
2,2 m
7.2'
63 g/2,2 oz

Klip
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g/1,5 oz

KOMPATIBILITA

Přepravní pouzdro na míru
Chcete kvalit kamery využívat i na cestách?
Přepravní pouzdro na míru je vybaveno
oddělenými kapsami pro kameru a snímatelný
klip /kabel pro praktické převážení kamery BRIO,
kdykoli je třeba vyrazit na cesty.

Webová kamera, snímatelný klip a kabel USB 3.0
(kompatibilní s USB 2.0 a typem C)

SOFTWARE KE STAŽENÍ
Vyvinuto pro funkci s integrovaným operačním
systémem s ovladačem třídy USB video
Volitelná aplikace Camera Settings přináší:
Nastavitelné zorné pole
Nastavení obrazu kamery
Otáčení, naklápění a zoom
Funkci přepínání pozadí – projekt laboratoří

ZÁRUKA
3letá omezená na hardware

Kompatibilní s UVC/plug-and-play
Kompatibilní s Cortana
Cisco Jabber™ a WebEx®-kompatibilní

Publikováno v únoru 2017

Více typů připojení
Využijte flexibilitu připojení USB 2.0 (až po
rozlišení Full HD) a USB 3.0 (až po rozlišení 4K).

Aplikace je k dispozici ke stažení na stránce
www.logitech.com/support/brio

Port USB 2.0 (kompatibilní s USB 3.0)

Ohledně objednávek či dalších otázek
se obraťte na vámi preferovaného
distributora.

Krytka
Potřebujete-li soukromí, můžete kameru během
okamžiku zakrýt pomocí krytky.

ovládaný aplikací Personify

Místo na pevném disku pro zaznamenaná videa

www.logitech.com/BRIO

Technologie připojení USB plug-and-play
Kameru lze snadno připojit k zařízením PC,
Mac ® a Chrome™ bez nutnosti instalace dalšího
softwaru.

OBSAH BALENÍ

Certifikováno pro Skype® for Business3, Windows®, Mac
a pro Microsoft Windows Hello™

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Více variant upevnění
Kameru je možné umístit kamkoli, kde se to
hodí – na monitor LCD, notebook či stůl – pomocí
snímatelného klipu či integrovaného závitu pro
stativ. Klip lze přizpůsobit pro upevnění na různé
typy obrazovek.
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