KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÉ VIDEOHOVORY.
KDYKOLI. KDEKOLI.

Logitech Webcam C925e
Kamera Logitech Webcam C925e poskytuje dokonale ostrý obraz pro pokročilé
videohovory s přímým kontaktem prakticky z libovolného umístění.
Díky zornému poli 78°, obrazu v rozlišení
Full HD s funkcí autofocus a technologii
RightLight™ 2 umožňuje kamera Logitech
Webcam C925e vynikající kooperaci a
zvýší kvalitu obrazu při nedostatku světla
a nasvícení zezadu z různých vzdáleností.

Vícesměrové duální stereofonní mikrofony
poskytují křišťálově čistý zvuk v privátních kancelářích a otevřených pracovních
prostorách. Uživatelé mohou navíc pomocí
integrované krytky zakrýt objektiv kamery,
a rychle tak zabezpečit své soukromí.
Kamera C925e je díky své skvělé koncepci
ideální pro každého, kdo potřebuje zkvalitnit své každodenní videokonference. Díky
připojení USB plug-and-play je nastavení a
provoz kamery otázkou okamžiku.

Je dokonce kompatibilní s libovolnou
videokonferenční softwarovou aplikací –
včetně těch, které již využíváte.
Díky pokročilé firemní certifikaci, včetně
kompatibility Skype for Business a Cisco
Jabber ®, a rozšířené integraci se členy
programu Logitech Collaboration Program
(LCP) 1 mohou uživatelé očekávat ucelenou
integraci do videokonferenčního prostředí.

Logitech Webcam C925e
FUNKCE

VÝHODY

Video v rozlišení HD 1 080p při 30 snímcích za
sekundu

Vždy učiňte jedinečný dojem díky realistickým videohovorům v rozlišení Full HD 1 080p při 30 fps.

Technologie kódování UVC H.264

Nezatěžuje připojení počítače díky zpracování obrazu prostřednictvím kamery.

78° zorné pole

Uvidíte více, aniž byste museli přemisťovat kameru, ořezávat obraz či zoomovat.

Vícesměrové duální stereofonní mikrofony

Vyvinuta pro snímání zvuku za účelem zajištění jasné komunikace ve větších prostorech, například kancelářích či
malých konferenčních místnostech.

Praktická krytka kamery

Snadné zakrytí objektivu pro zajištění soukromí.

Technologie Logitech RightLight™ 2 a funkce
autofocus

Webová kamera chytrým způsobem přizpůsobí kvalitu obrazu při nedostatku světla a nasvícení zezadu z různých
vzdáleností.

Snadné ovládání

Snadné nastavení a používání – díky připojení USB plug-and-play je konání videokonferencí snadné.

Vícero variant upevnění

Kameru je možné umístit kamkoli, kde se to hodí – na monitor LCD, notebook či stůl – pomocí přiloženého klipu či
závitu pro stativ.

Certifikace pro profesionální použití

Certifikace od předních firem na trhu (certifikováno pro Skype for Business, optimalizováno pro Microsoft® Lync®
2013, Cisco Jabber® a WebEx®-kompatibilní2) a rozšířená integrace se členy programu Logitech Collaboration
Program (LCP)1 zajišťuje použitelnost s většinou firemních videokonferenčních platforem.

SPECIFIKACE PRODUKTU
Logitech Webcam C925e
Č. dílu: 960-001076
EAN kód: 5099206064027

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST
Bez klipu a kabelu
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3"
170 g/6,0 oz

Včetně klipu a kabelu
126 × 73 × 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8"
170 g/6,0 oz

TECHNICKÉ PARAMETRY
Kamera
Videotelefonování v rozlišení až 1 080p při 30 snímcích
za sekundu (až 1 920 x 1 080 pixelů)
Komprese videa ve formátu H.264

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Windows® 7, Windows® 8 nebo Windows® 10
Mac OS® X 10.7 nebo vyšší
SUSE Linux 11 SP2 (pro Cisco VXC6215)

OBSAH BALENÍ
Logitech Webcam C925e
Příručka rychlého spuštění

Vestavěné duální stereofonní mikrofony s
automatickým potlačením šumu
Integrovaná krytka kamery
Funkce autofocus
Automatická korekce špatného osvětlení

CERTIFIKACE
Certifikováno pro Skype for Business, optimalizováno
pro Microsoft® Lync®, certifikováno pro Skype®, Cisco
Jabber® a WebEx®-kompatibilní2

Další informace získáte na stránce:
www.logitech.com
Ohledně objednávek či dalších otázek
se obraťte na vámi preferovaného distributora.

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
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 četně Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo a Zoom.
V
Úplný seznam a nejnovější informace viz stránka www.
logitech.com/lcp.
 ejnovější verze viz stránka www.logitech.com/
N
ciscocompatibility

Certifikované vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
(kompatibilní s USB 3.0)
Univerzální klip s možností připevnění ke stativu pro
přichycení k notebookům, monitorům LCD nebo CRT

© 2016 Logitech. Logitech, logo Logitech a další značky
Logitech jsou vlastnictvím společnosti Logitech a mohou
být registrovány.
Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím
příslušných vlastníků. Společnost Logitech nenese
zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této
publikaci vyskytnout. Informace o produktu, cenách a
funkcích zde obsažené podléhají změnám bez předchozího
upozornění.

