KRISZTÁLYTISZTA VIDEÓHÍVÁSOK.
BÁRMIKOR. BÁRHOL.

Logitech Webcam C925e
A Logitech Webcam C925e tűéles videót
kínál a meg teljesebb szemtől szembeni
videós élményért szinte bármilyen számítógépről.
A 78 fokos látótérrel, a teljes HD-felbontású képpel és automatikus fókuszálással és
a RightLight™ 2 technológiával a Logitech
Webcam C925e kitűnő videós együttműködési élményt biztosít, és még rossz
fényviszonyok vagy erős háttérfény esetén
is javítja a képminőséget.

Az irányítatlan dupla sztereó mikrofonok
kristálytiszta hangátvitelt biztosítanak,
legyen szó nyitott munkaterületekről, vagy
otthoni irodáról. A felhasználók biztonságosan alakíthatnak ki bizalmas és biztonságos környezetet a beépített zárófedél
segítségével.
A C925e tökéletes kialakítású mindazoknak, akik a mindennapok videós együttműködéseit szeretnék fejleszteni. Az USB-s
plug and play technológiával szempillantás alatt telepíthető és használható.

Bármely videokonferencia-alkalmazással
használhatja – azokkal is, amelyeket már
most is használ.
A számos üzleti hitelesítéssel – köztük
a Skype for Business és a Cisco Jabber ®-kompatibilitás, továbbá a Logitech
Collaboration Program (LCP) 1 résztvevőivel történő nagyfokú integráció révén
a felhasználók zökkenőmentes integrált
együttműködési élményre számíthatnak.

Logitech Webcam C925e
JELLEMZŐK

ELŐNYÖK

HD-minőségű (1080p) videó akár 30 képkocka/
másodperccel

A teljes HD-felbontás (1080p) és a 30 képkocka/másodperc sebesség révén dinamikus benyomást tehet az
élethű videohívások során.

UVC H.264 kódolási technológia

A videó feldolgozása a kamerán belül történik, ezzel sávszélességet szabadít fel.

78°-os látótér

Lásson többet anélkül, hogy át kellene helyeznie a webkamerát, részleteket kellene kivágnia vagy rá kellene
nagyítania bármire is.

Irányítatlan dupla sztereó mikrofonok

Arra tervezték, hogy nagyobb terekben, pl. irodákban vagy kisebb konferenciatermekben is tökéletes
kommunikációt biztosítson.

Kényelmes zárófedél

Egyszerű zárófedél az adatvédelem és biztonság érdekében.

Logitech RightLight™ 2 technológia és
automatikus fókuszálás

A webkamera okosan alkalmazkodik, hogy még rossz fényviszonyok vagy erős háttérfény esetén is javítsa a
képminőséget.

Egyszerű használat

Könnyedén üzembe helyezhető és használható, a plug and play USB-kapcsolat egyszerűvé teszi a
videomegbeszéléseket.

Többféle rögzítési lehetőség

A mellékelt csipesszel vagy a háromlábú állványhoz történő előkészítéssel a webkamerát szabadon elhelyezheti
bárhová, ahol megfelelőnek ítéli – legyen szó LCD képernyőről vagy hordozható számítógép vagy táblagép.

Professzionális hitelesítések

A vezető üzleti hitelesítések (Skype for Business hitelesítés, Microsoft® Lync® 2013 alkalmazáshoz optimalizált,
Cisco Jabber®- és WebEx®-kompatibilis2) és a Logitech Collaboration Program (LCP) résztvevőivel1 való nagyfokú
integráció tökéletes együttműködést garantál a legtöbb üzleti videokonferencia-platformmal.

TERMÉKJELLEMZŐK
Logitech Webcam C925e
Cikkszám:960-001076
EAN-kód: 5099206064027

TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG
Csipesz és kábel nélkül
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3 hüvelyk
170 g/6,0 uncia

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 10
Mac OS® X 10.7 vagy újabb
SUSE Linux 11 SP2 (Cisco VXC6215)

MŰSZAKI ADATOK

Csipesszel és kábellel
együtt
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8 hüvelyk
170 g/6,0 uncia

Kamera
Akár 1080p nagy felbontású videohívás 30 képkocka/
másodperccel (legfeljebb 1920 x 1080 pixel)
H.264 videotömörítés
Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus
zajcsökkentéssel

A DOBOZ TARTALMA

Integrált zárófedél

Logitech Webcam C925e
Termékkalauz

Automatikus fókuszálás
Megvilágítás automatikus korrekciója

TANÚSÍTVÁNYOK
Skype for Business és Skype hitelesítésű, Microsoft
Lync® alkalmazáshoz optimalizált, Cisco Jabber®
- és WebEx®-kompatibilis2
®

További információk:
www.logitech.com
További kérdéseivel és megrendeléseivel
kérjük, forduljon viszonteladójához.

®

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation
CH-1015 Lausanne
1

T öbbek között: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo és a
Zoom. A legfrissebb információkat a www.logitech.com/lcp
weboldalon találja meg.

2

 legfrissebb változatot a www.logitech.com/
A
ciscocompatibility weboldalon találja meg

Nagy sebességű USB 2.0 tanúsítással (USB 3.0
használatára kész)
Laptopok képernyőjére, LCD és CRT monitorokra
rögzíthető univerzális csíptető
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