CRYSTAL CLEAR
MEETINGS.

Logitech C925e Webcam
Logitech® C925e Webcam menghadirkan video
yang sangat tajam pada harga yang sangat
terjangkau untuk pengalaman meeting tatap
muka yang lebih baik di hampir setiap desktop.
Dengan bidang pandang 78°, video full HD
dengan autofokus, dan teknologi RightLight™ 2,
webcam C925e menyediakan pengalaman
kolaborasi terbaik yang meningkatkan kualitas
visual dalam cahaya redup dan kondisi remang-

remang dalam beberapa jarak. Mikrofon dual
stereo omni-directional menghadirkan suara
sangat jernih dalam ruang pribadi maupun ruang
kerja terbuka. Pengguna pun dengan sangat
cepat dapat memperoleh privasi dan keamanan
saat melakukan streaming video menggunakan
shutter privasi internal.
Logitech C925e Webcam didesain dengan brilian
untuk siapa pun yang menginginkan kolaborasi

video yang lebih baik. Konektivitas plug-andplay USB sangat memudahkan pemasangan
dan pengoperasiannya. Perangkat ini bahkan
dapat digunakan dengan setiap aplikasi software
video conference, termasuk aplikasi favorit yang
sering Anda gunakan. Dengan sertifikasi bisnis
lanjutan dan integrasi yang lebih baik dengan
Logitech Collaboration Program (LCP), pengguna
anggota1 dapat merasakan pengalaman meeting
terintegrasi terbaik.

Logitech C925e Webcam
FITUR DAN MANFAAT
Video 1080p HD hingga 30 frame per detik
Full HD 1080p 30 fps selalu menghadirkan gambar
yang jelas dengan panggilan video yang nyata.

Shutter pribadi yang nyaman
Casing lensa sederhana untuk privasi dan keamanan
tambahan.

Mudah digunakan
Dengan pemasangan dan penggunaan yang mudah,
koneksi plug-and-play USB memudahkan setiap
meeting video.

Bidang pandang 78°
Lihat lebih banyak tanpa harus mengubah posisi
kamera atau melakukan fungsi crop dan zoom.

Teknologi encoding UVC H.264
Membebaskan bandwidth PC dengan menempatkan
pemrosesan video di dalam kamera.

Teknologi Logitech RightLightTM 2 dan autofokus
Webcam secara cerdas melakukan penyesuaian untuk
meningkatkan kualitas visual dalam cahaya redup dan
kondisi remang-remang pada beragam jarak.
Mikrofon dual stereo omni-directional
Didesain untuk menangkap suara agar menghadirkan
komunikasi yang jelas di ruangan besar seperti kantor
maupun di ruang konferensi kecil.

SPESIFIKASI PRODUK
Logitech C925e Webcam
Harga: Rp 1.880.000
Part #: 960-001075
Kode UPC: 097855120267

BERAT + DIMENSI PRODUK
Tanpa klip & kabel:
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3”
170g / 6,0 oz

Termasuk klip & kabel:
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8”
170g / 6,0 oz

Beberapa opsi pemasangan
Anda memiliki kebebasan untuk memasang kamera
di tempat yang paling sesuai menurut Anda - layar
LCD, notebook, atau tabletop - dengan menggunakan
klip yang dapat dilepas-pasang atau ulir tripod
terintegrasi.
Sertifikasi kelas profesional
Sertifikasi bisnis terkemuka (bersertifikasi untuk Skype
for Business, dioptimalkan untuk Microsoft® Lync® 2013,
kompatibel dengan Cisco Jabber® dan WebEx®2) dan
integrasi yang lebih baik bersama anggota1 Logitech
Collaboration Program (LCP) memastikan pengalaman
yang terintegrasi dengan sebagian besar platform
konferensi video kelas bisnis.

SPEK TEKNIS
Kamera
Panggilan video hingga 1080p pada 30 frame-per-detik
(hingga 1920 x 1080 piksel)
Privacy Shade yang terintegrasi

PERSYARATAN SISTEM
Windows® 7, Windows® 8 atau Windows® 10
Mac® OS X® 10.7 atau versi terbaru
SUSE Linux 11 SP2 (untuk Cisco VXC6215)

Kompresi video H.264
SERTIFIKASI
Bersertifikasi untuk Skype for Business, dioptimalkan
untuk Microsoft® Lync®, bersertifikasi Skype®,
kompatibel2 dengan Cisco Jabber® dan WebEx®

Autofokus
Mikrofon dual stereo internal dengan pengurangan
noise otomatis
Koreksi cahaya redup secara otomatis
Bersertifikasi Hi-Speed USB 2.0 (siap untuk USB 3.0)

ISI KEMASAN

Klip universal, kompatibel untuk tripod yang cocok
untuk layar laptop, LCD, atau CRT

Logitech C925e Webcam
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1

T ermasuk Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, dan
Zoom. Kunjungi www.logitech.com/lcp untuk daftar
lengkap dan informasi terbaru.

2

Kunjungi www.logitech.com/ciscocompatibility untuk
versi terbaru
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