ความละเอียดสูงกว่า รองรับ
ความคาดหวังที่เหนื อกว่า

Windows Hello

Logitech BRIO
Logitech ® นำ �เสนอกล้ อ งเว็ บ แคมที่ ดี ที่ สุ ด ในระดั บ
4K UHD และซูม 5 เท่า มอบคุณภาพวิดโี อทีย
่ อดเยีย
่ ม
อย่างแท้จริง
เซ็นเซอร์ภาพ 4K ของ BRIO นับเป็ นขุมพลังแห่งอนาคต
รองรับดิจต
ิ อลซูม 5 เท่า อัตราเฟรมทีส
่ งู กว่า และความ
ละเอียดทีห
่ ลากหลาย เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมการ
ประมวลผล/เครือข่าย RightLight™ 3 พร้อม HDR

ของ Logitech ช่วยให้คณ
ุ ดูดอ
ี ยเู่ สมอในทุกสภาพแสง
ตัง้ แต่แสงน้ อยไปจนถึงกลางแดดจ้า เลนส์ทก
ี่ า้ วล้�ำ ของ
Logitech มอบวิดโี อทีค
่ มชัด พร้อมโฟกัสอัตโนมัติ และ
ตัวเลือก FOV ที่หลากหลาย – 65°, 78° และ 90°

นอกจากนี้ BRIO ยังอัดแน่นด้วยคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ รวมถึง
การสนั บสนุนการจดจำ�ใบหน้ าโดยใช้อินฟราเรด เพื่อ
เพิ่ มความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยด้วย

ระบบล็ อ กอิ น ทั ้ง ยั ง ทำ � งานร่ ว มกั บ Microsoft
Cortana® รองรับการเชื่อมต่อหลายแบบ (เช่น USB
3.0 และ Type C) และมอบอิสระในการติดตัง้ กล้อง
ในตำ�แหน่งทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ เช่น บนจอ LCD, โน้ ตบุก
๊
หรือบนโตะ
๊ ด้วยคลิปยึดทีถ
่ อดออกได้ หรือสายเชื่อม
ต่อกับขาตัง้

Logitech BRIO

SmartDock
BRIO
ด้านหน้ า

BRIO ด้านหลัง

BRIO + คลิปแบบถอดได้

คุณลักษณะและคุณประโยชน์
เซ็นเซอร์ภาพ Ultra HD 4K
รองรั บ ความละเอี ย ดที่ หลากหลาย เช่ น 4K (Ultra HD)
@ 30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 หรือ 60 fps และ 720p
(HD) @ 30, 60 หรือ 90 fps เพื่ อรองรับระดับคุณภาพที่ ใช้
กับโปรแกรมและจอภาพของคุณ
RightLight™ 3 พร้อมด้วย HDR
คุณจะดูดอ
ี ยเู่ สมอในทุกสภาพแสง ตัง้ แต่แสงน้ อยไปจนถึงกลาง
แดดจ้า หรือคอนทราสต์สูง
การล็อกอินด้วยเซ็นเซอร์อน
ิ ฟราเรดทีป
่ ลอดภัยอย่างมาก
เทคโนโลยีอินฟราเรดสนั บสนุนการจดจำ�ใบหน้ าเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยขัน
้ สูงด้วย Windows Hello™ หรือซอฟต์แวร์
จดจำ�ใบหน้ าอื่นๆ
ดิจิตอลซูม 5 เท่า
ต้องการรายละเอียดในมุมมองระยะใกล้ใช่หรือไม่? ซูมเข้า
และเคลื่อนย้ายไปยังตำ�แหน่ งต่างๆ อย่างแม่นยำ� โดยใช้ส่วน
ควบคุมของ Logitech หรือส่วนควบคุมภายในโปรแกรม
มุมมองที่กว้างขวาง
ปรับมุมมองของคุณที่ 90° เพื่ อแสดงภาพของสิ่ งรอบข้างได้
มากกว่าหรือแสดงภาพกลุ่มคนที่มากขึ้น หรือปรับลดขอบเขต
ให้แคบลงเหลือ 65° หรือ 78° เพื่อการสื่อสารที่โฟกัสมากขึ้น1

เลนส์ท่ค
ี มชัดพร้อมโฟกัสอัตโนมัติ
ปรับปรุงการทำ�งานร่วมกันแบบเห็นหน้ าคู่สนทนา BRIO มอบ
หนทางทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ รองจากการพบเจอกันโดยตรง เทคโนโลยีเลนส์
แบบโฟกัสอัตโนมัตข
ิ อง Logitech มอบคุณภาพวิดโี อทีโ่ ดดเด่น
ด้วยความละเอียด ความเร็ว ความลื่ นไหล สมดุลของสี และ
รายละเอียดที่ดีเยี่ยม

การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play
เชื่อมต่อกับพีซ,ี Mac® และอุปกรณ์ Chrome™ ได้อย่างง่ายดาย
โดยไม่ต้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

รับรองการใช้งานเพื่อธุรกิจ
การรับรองระดับธุรกิจ2 หมายความว่าคุณสามารถเริ่มพรีเซน
เทชัน
่ หรือการประชุมผ่านวิดีโอได้อย่างมัน
่ ใจ

การเชื่อมต่อหลายแบบ
เพลิดเพลินกับความยืดหยน
ุ่ ของการเชื่อมต่อ USB 2.0, 3.0 หรือ
Type C

ไมโครโฟนแบบหลายทิศทาง
ไมโครโฟนแบบหลายทิศทางสองชุด พร้อมการป้ องกันเสียง
รบกวน มอบประสิทธิภาพด้านเสียงในระดับธุรกิจ ไมโครโฟน
ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft® Cortana® ได้อีกด้วย

กระเป๋าใส่แบบปรับแต่ง
พกพาอุปกรณ์ติดตัวขณะเดินทาง กระเป๋ าใส่ประกอบด้วยช่อง
ใส่แยกต่างหากสำ�หรับกล้องและคลิปยึดที่ ถอดออกได้/สาย
เชื่อมต่อ เพื่อความสะดวกในการพกพา BRIO ติดตัวไปได้ทก
ุ ที่

หลากหลายทางเลือกในการติดตัง้
อิสระในการติดตัง้ กล้องในตำ�แหน่งทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ เช่น บนจอ
LCD, โน้ ตบุ๊ก หรือบนโต๊ะ โดยใช้คลิปยึดที่ ถอดออกได้ หรือ
สายเชื่ อมต่อกับขาตั ้ง คลิปยึดสามารถปรับเปลี่ ยนให้เหมาะ
กับหน้ าจอที่หลากหลาย

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
BRIO
ราคา: THB 11299
หมายเลขชิน
้ ส่วน: 960-001105
UPC: 097855125620

การรับรอง
รับรองการใช้งานสำ�หรับ Skype® for Business3, Windows®,
Mac และ Microsoft Windows Hello™

ข้อกำ�หนดของระบบ
Windows 7, Windows 8.1, หรือ Windows 10
Mac OS X® 10.7 หรือสูงกว่า

Google Chromebook™ เวอร์ชน
ั ่ 29.0.1547.70,
แพลตฟอร์ม 4319.79.0 พร้อมด้วย:
โปรเซสเซอร์ 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo
2 GB RAM หรือมากกว่า

พื้นที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์ สำ�หรับบันทึกวิดีโอ
พอร์ต USB 2.0 (พร้อมรองรับ USB 3.0)

แผ่นปิ ดเพื่อป้ องกัน
เปลีย
่ นเป็ นโหมดส่วนตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยแผ่นปิ ดเพื่อป้ องกัน

ขนาดของผลิตภัณฑ์ + น้ำ �หนั ก

ภายในกล่อง
กล้องเว็บแคม คลิปแบบถอดได้ และสายเชื่อมต่อ USB 3.0
(สามารถใช้งานร่วมกับ USB 2.0 และ Type C)

การดาวน์ โหลดซอฟต์แวร์

กล้อง
102 x 27 x 27 มม.
4 x 1 x 1 นิ้ว
63 กรัม/2.2 ออนซ์

ออกแบบเป็ นพิเศษเพื่อใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการภายใน
อุปกรณ์

คลิปยึด
36 x 99 x 6 มม.
1.4 x 3.9 x 0.22 นิ้ว
44 กรัม/1.5 ออนซ์

การปรับมุมมอง

สายเชื่อมต่อ
2.2 เมตร
7.2 ฟุต
63 กรัม/2.2 ออนซ์

ความเข้ากันได้

ไดรเวอร์ USB video-class

แอพ Camera Settings รองรับ:
การตัง้ ค่าภาพของกล้อง
แพน เอียง และซูม

การเปลี่ ยนแบ็คกราวด์, โครงงานห้องปฏิบัติการ ขับเคลื่ อน
ด้วย Personify
ดาวน์โหลดได้ท:ี่ www.logitech.com/support /brio
การรับประกัน
แบบจำ�กัด 3 ปี สำ�หรับฮาร์ดแวร์

เข้ากันได้กับ UVC/plug-and-play
ทำ�งานร่วมกับ Cortana
Cisco Jabber™ และเข้ากันได้กับ WebEx®

www.logitech.com/BRIO
Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road,
Pathumwan, Bangkok 10330
จัดพิมพ์ ธันวาคม 2016
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ต้องดาวน์โหลซอฟต์แวร์
ร
 ับรองการใช้งานสำ�หรับ Skype for Business, Cisco Jabber® และ
เข้ากันได้กับ WebEx®
ดูที่ www.logitech.com/ciscocompatibility สำ�หรับเวอร์ชน
ั ่ ล่าสุด
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