
Przedstawiamy najlepszą, wyposażoną 
w funkcję pięciokrotnego powiększenia 
kamerę internetową UHD 4K firmy 
Logitech®, która zapewnia prawdziwie 
niezwykłą jakość obrazu wideo.

Wysokowydajny czujnik obrazu 4K 
nowej generacji pozwala optymalnie 
korzystać z kamery BRIO w dowolnym 
środowisku obliczeniowym lub sieciowym 
dzięki pięciokrotnemu powiększeniu, 
dużej szybkości klatek i obsłudze wielu 
rozdzielczości. Technologia Logitech 

RightLight™ 3 z HDR zapewnia 
najlepszy wygląd w różnych warunkach 
oświetleniowych, od słabego oświetlenia 
po bezpośrednie światło słoneczne. 
Zaawansowane układy optyczne firmy 
Logitech gwarantują idealnie ostry obraz 
wideo z automatycznym ustawianiem 
ostrości i wieloma opcjami pola widzenia: 
65°, 78° i 90°.

Kamera BRIO zawiera również bogaty 
zestaw dodatkowych funkcji, np. 
współdziała z aplikacją Microsoft Cortana®, 
obsługuje wiele typów połączeń oraz 
umożliwia rozpoznawanie twarzy oparte 
na technologii podczerwieni, które 
podnosi poziom zabezpieczeń podczas 
logowania. Urządzenie można zamontować 
w dogodnym dla siebie miejscu — na 
wyświetlaczu LCD, notebooku lub blacie 
biurka — przy użyciu zdejmowanego 
zaczepu lub wbudowanego gwintu do 
montażu statywu.
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DOSKONAŁA JAKOŚĆ  
ODPOWIEDZIĄ NA BARDZO 
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1  Wymaga pobrania oprogramowania.
2  Certyfikat zgodności z programem Skype dla firm,  

zgodność z programami Cisco Jabber® i WebEx®.
3  Najnowszą wersję można znaleźć w witrynie  

www.logitech.com/ciscocompatibility
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W sprawie zamówień lub dodatkowych  
pytań należy kontaktować się z  
preferowanym sprzedawcą.

FUNKCJE I ZALETY

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

ZGODNOŚĆ

WYMAGANIA SYSTEMOWE

CERTYFIKATY

WYMIARY PRODUKTU I WAGA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

GWARANCJA

OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA

Czujnik obrazu Ultra HD 4K
Obsługa wielu rozdzielczości, w tym 4K (Ultra 
HD) przy 30 kl./s, 1080p (Full HD) przy 30 lub 
60 kl./s oraz 720p (HD) przy 30, 60 lub 90 kl./s, 
zapewnia najlepsze wykorzystanie jakości 
oferowanej przez aplikację i monitor.
Technologia RightLight™ 3 z HDR
Wyglądaj doskonale w dowolnych warunkach 
oświetleniowych — od słabego oświetlenia po 
bezpośrednie światło słoneczne lub wysoki 
kontrast.
Wyjątkowo bezpieczne logowanie przy użyciu 
czujnika podczerwieni
Oparte na technologii podczerwieni 
rozpoznawanie twarzy pozwala korzystać 
z zaawansowanych zabezpieczeń podczas 
używania funkcji Windows Hello™ lub innego 
oprogramowania do rozpoznawania twarzy.
Cyfrowe powiększanie 5x
Chcesz przyjrzeć się bliżej drobnym szczegółom? 
Powiększaj i precyzyjnie przesuwaj scenę przy 
użyciu elementów sterujących Logitech lub 
wbudowanych w aplikacji.

Rozległe pole widzenia
Pole widzenia jest regulowane — możesz wybrać 
perspektywę 90°, aby pokazać szerszą scenerię 
lub objąć widokiem większą liczbę osób, albo 
zawęzić zakres do 65° lub 78° w celu uzyskania 
bardziej skupionego obrazu.1

Znakomita optyka z automatycznym 
ustawianiem ostrości
Ulepszona współpraca twarzą w twarz. Kamera 
BRIO sprawi, że poczujesz obecność swoich 
rozmówców. Zaawansowana technologia 
obiektywów Logitech z automatycznym 
ustawianiem ostrości zapewnia niezwykłą 
jakość wideo: doskonałą rozdzielczość, szybkość, 
płynność i balans kolorów oraz poziom 
szczegółowości obrazu.
Stworzona dla biznesu
Certyfikaty biznesowe2 oznaczają, że możesz 
rozpocząć następną prezentację lub spotkanie 
wideo z pełną pewnością siebie.
Wielokierunkowe mikrofony
Dwa wielokierunkowe mikrofony z funkcją 
wyciszenia szumów zapewniają jakość dźwięku 
klasy biznesowej. Dodatkowo mikrofony 
współdziałają z aplikacją Microsoft® Cortana®.

Wiele opcji montażu
Kamerę można zamontować w miejscu, w 
którym sprawdzi się najlepiej — na wyświetlaczu 
LCD, notebooku lub blacie biurka — przy użyciu 
zdejmowanego zaczepu lub wbudowanego 
gwintu do montażu statywu. Regulowany zaczep 
można dopasować do różnych ekranów.
Połączenie USB typu „plug and play”
Kamerę można łatwo podłączyć do komputera 
PC lub Mac® albo urządzenia Chrome™ bez 
konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania.
Osłona wizjera
Za pomocą osłony wizjera można błyskawicznie 
przełączyć urządzenie do trybu prywatności.
Wiele typów połączeń
Elastyczne opcje połączeń obejmują USB 2.0 
(maks. rozdzielczość Full HD) i USB 3.0 (maks. 
rozdzielczość 4K).
Niestandardowe etui
Ruszaj w drogę. Niestandardowe etui jest 
wyposażone w oddzielne przegrody na kamerę 
i odłączany zaczep/kabel, które pozwalają 
wygodnie przechowywać urządzenia podczas 
każdej podróży.
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Zgodność z UVC/interfejsem „plug and play”
Współdziała z funkcją Cortana
Zgodność z programami Cisco Jabber™ i WebEx®

Windows 7, Windows 8.1 lub Windows 10

Mac OS X® 10.7 lub nowszy

Google Chromebook™ 29.0.1547.70,

Platforma 4319.79.0 z:

procesorem Intel® Core 2 Duo 2,4 GHz

2 GB pamięci RAM lub więcej

Miejsce na dysku twardym na pliki nagrań wideo

Gniazdo USB 2.0 (gotowość do obsługi USB 3.0)

Certyfikat zgodności z programem Skype® dla firm3, 
systemem Windows®, komputerami Mac oraz funkcją 
Microsoft Windows Hello™

Kamera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1 cal
63 g (2,2 uncji)

Zaczep
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22 cala
44 g (1,5 uncji)

Kabel
2,2 m
7,2'
63 g (2,2 uncji)

Kamera internetowa, zdejmowany zaczep i kabel USB 
3.0 (zgodny ze złączami USB 2.0 i Typ C)

Trzyletnia ograniczona gwarancja na sprzęt

Współdziała ze sterownikiem klasy wideo USB 
wbudowanym w system operacyjny

Opcjonalna aplikacja do zarządzania ustawieniami 
kamery udostępnia następujące funkcje:
Regulacja pola widzenia
Ustawienia obrazu z kamery
Przesuwanie, przechylanie i powiększanie
Zintegrowana profesjonalna zamiana tła oparta na 
technologii Personify
W celu pobrania zasobów odwiedź stronę  
www.logitech.com/support/brio


