LAAJIN, TERÄVIN,
NOPEIN HD-VIDEOKUVA

Logitech C930e -verkkokamera
Koe videopuhelut, jotka päihittää vain itse
paikan päällä oleminen. Logitech® C930e
-verkkokamera takaa selkeän videokuvan
ja äänen lähes kaikissa olosuhteissa,
myös hämärässä. C930e:n edistyksellisiin
ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa
teräväpiirtoinen 1080p:n kuva, laaja 90 asteen
kuva-ala, panorointi, kallistus ja nelinkertainen
digitaalizoomaus.

Lisää tuottavuutta videokuvalla, joka on aina
selkeää – silloinkin, kun kaistanleveys on pieni.
C930e-verkkokamera tukee skaalattavan
videokoodauksen sisältävää H.264 UVC 1.5
-videopakkauskoodausta. Niiden avulla se
minimoi tietokone- ja verkkoresurssien tarpeen.
Plug-and-play-USB-liitännän ansiosta C930everkkokameran käyttöönotto on yksinkertaista
ja käyttö helppoa.

Yritystason sertifioinnit ja parannettu
Logitech Collaboration Program (LCP)
-jäsenten3 välinen integroitavuus takaavat,
että voit aloittaa seuraavan esityksen
tai videokokouksen rauhallisin mielin
videoneuvottelusovelluksesta riippumatta.

Logitech C930e -verkkokamera
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
1080p-tarkkuuden teräväpiirtovideolaatua 30
kehyksen sekuntinopeudella
Tuo elävän teräväpiirtovideon kokoussaleihin, jolloin
ilmeet, sanaton viestintä ja liikkeet näkyvät selvästi.
Kaikkien aikojen laajin kuva-ala
Nauti laajasta 90 asteen kuva-alasta, joka sopii
täydellisesti tuote-esittelyihin ja esitysten pitämiseen
valkotaulun avulla.
H.264- ja UVC 1.5 -tekniikka sekä skaalautuva
videokoodaus
Vapauttaa tietokoneen kaistanleveyttä siirtämällä
videonkäsittelyn kameraan ja säätämällä
bittinopeuden dynaamisesti käytettävissä olevan
nopeuden mukaan. Tuloksena saat tasaisen
videokuvan eri videoneuvottelusovelluksissa.

Nelinkertainen digitaalizoomaus
täysteräväpiirtotarkkuudella
Nelinkertainen zoomaus 1080p-tarkkuudella
tuottaa uskomattoman tarkan kuvan puheluihin,
kuvamateriaaleihin ja esityksiin.

Logitech RightLightTM 2 -tekniikka ja
automaattitarkennus
Verkkokamera säätää älykkäästi asetuksia
ja parantaa näin kuvanlaatua himmeässä
valaistuksessa eri etäisyyksillä.

Panorointi-, kallistus- ja zoomausmahdollisuus
Voit panoroida, kallistaa ja zoomata kuvaa 90
asteen kuva-alalla ja keskittyä haluamaasi alueeseen
videopuheluiden aikana.

Kätevä suojasuljin
Helposti suljettava linssin suojus, joka lisää
yksityisyyttäsi ja turvallisuuttasi.

Ammattitason sertifioinnit
Alan johtavat sertifioinnit (Optimoitu Microsoft®
Lync® 2013 -sovellukselle, Skype for Business
-sertifioitu, Cisco Jabber®- ja WebEx®-yhteensopiva2)
ja parannettu integrointi Logitech Collaboration
Program (LCP) -jäsenten kanssa3 takaavat
integroidun käyttäjäkokemuksen useimpien
ammattitason videoneuvottelualustojen kanssa.

Plug-and-play-USB-liitäntä
Laitteen voi yhdistää PC- ja Mac®-tietokoneisiin
vaivatta ja ilman erillisiä ohjelmistoja.
Monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot
Voit asettaa kameran vapaasti mihin tahansa, missä
se parhaiten toimii – kiinnittää sen nestekidenäyttöön
tai kannettavan näyttöön tai asettaa sen pöydälle –
kiinteän pidikkeen tai kolmijalkaliitännän avulla.

TEKNISET TIEDOT
MIKROFONI: (TX)

KAIUTTIMET: (RX)

Tyyppi: kaksisuuntainen ECM

Taajuusvaste: 150 Hz – 7 kHz (ITU-T TIA920)

Taajuusvaste: 100 Hz – 7 kHz

Herkkyys: 103 dB ±3 dB 1 KHz:n taajuudella, syöte
1 mW (testattu tyypin 4153 keinotekoisella korvalla)

Herkkyys: −45 dB ±3 dB
Särö: <10 % 1 kHz:n taajuudella, 10 dBPa:n (MRP)
syöte

Särö: <4 % 1 kHz:n taajuudella, 0 dBm0, 1 kHz
EN60950-1-standardin mukainen

Käyttöjännite: 1,4–5,0 V
TUOTETIEDOT
C930e-verkkokamera
Osanumero: 960-000972
EAN: 5099206045200

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Logitech C930e -verkkokamera
Ulkoinen yksityisyyssuojus

TUOTTEEN MITAT JA PAINO
Ilman pidikettä
Leveys: 94 mm
korkeus: 29 mm
syvyys: 24 mm

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Pakkauksen mitat
180 × 135 × 81 mm
Paino: 393 g

Windows® 7, Windows® 8 tai Windows® 10
Mac OS X® 10.7 tai uudempi
2,4GHz:n Intel® Core 2 Duo -suoritin

Pidikkeen kanssa
Leveys: 94 mm
korkeus: 43 mm
syvyys: 71 mm
paino: 162 g

Vähintään 2 Gt RAM-muistia
Kiintolevytilaa taltioiduille videoille
USB 2.0 -portti (USB 3.0 -yhteensopivuus)

Pikaopas

TAKUU

YHTEENSOPIVUUS

Kolmen vuoden rajoitettu laitteistotakuu

Alan johtavat sertifioinnit (Optimoitu Microsoft
Lync® 2013 -sovellukselle, Skype for Business
-sertifioitu, Cisco Jabber®- ja WebEx®-yhteensopiva2)
ja parannettu integrointi Logitech Collaboration
Program (LCP) -jäsenten kanssa3 takaavat
integroidun käyttäjäkokemuksen useimpien
ammattitason videoneuvottelualustojen kanssa.

Lisätietoja on osoitteessa
www.logitech.com
Jos haluat tehdä tilauksen tai esittää
lisäkysymyksiä, ota yhteyttä valitsemaasi
jälleenmyyjään.

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

®

1

Microsoft® Lync® 2010 ja 2013, Skype for Business, Cisco
Jabber® ja Logitech Collaboration Program (LCP) -jäsenet,
mukaan lukien Vidyo, Zoom ja Lifesize Cloud (katso
uusimmat tiedot osoitteesta www.logitech.com/lcp).

2

T arkista uusin versio osoitteesta
www.logitech.com/ciscocompatibility

3

 attaa seuraavat: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo and
K
Zoom.

Katso koko luettelo ja uusimmat tiedot osoitteesta
www.logitech.com/lcp

EDELLYTYKSENÄ OHJAIMIEN TAI SOVELLUSTEN
LATAAMINEN
Logitech tarjoaa valinnaisen sovelluksen, jolla saat
käyttöön panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen:
www.logitech.com/support/c930e
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