SKŁADANA KAMERA
WIDEO HD

Kamera internetowa Logitech B525 HD Webcam
Przeznaczona dla mobilnych specjalistów
kamera internetowa Logitech® B525 HD
Webcam ułatwia prowadzenie spotkań wideo
z dowolnego miejsca. Wygodna składana
konstrukcja pozwala spakować kamerę i wziąć
ją ze sobą. Po prostu podłącz kamerę do
laptopa, aby rozpocząć spotkanie.

Kamera internetowa B525 HD Webcam
z obrazem o rozdzielczości HD 720p
rejestrowanym z szybkością 30 kl./s zapewnia
krystalicznie czysty obraz nawet przy słabym
oświetleniu. Wbudowane automatyczne
ustawianie ostrości pozwala utrzymać ostrość
nawet w odległości 10 cm.

Proste połączenie USB typu „plug and
play” ułatwia konfigurację. Zaawansowane
certyfikaty biznesowe i ulepszona integracja
z rozwiązaniami członków programu Logitech
Collaboration Program (LCP)1 gwarantują
bezproblemowe prowadzenie spotkań w
dowolnej aplikacji do obsługi wideokonferencji.

Kamera internetowa Logitech B525 HD Webcam
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
Obsługa większości aplikacji do wideokonferencji
Użytkownicy mogą korzystać z dowolnego wybranego
przez siebie programu komputerowego do obsługi
wideokonferencji.
Doskonała jakość HD z automatycznym
ustawianiem ostrości
Rozdzielczość HD 720p przy 30 kl./s z
automatycznym ustawianiem ostrości — obraz jest
ostry jak brzytwa nawet przy dużych zbliżeniach (do
10 cm od obiektywu kamery).
Czujnik o rzeczywistej rozdzielczości 2,0
megapiksela z technologią RightLight™ 2
Pozwala uzyskać wysoką jakość obrazu podczas
połączeń nawet w biurach i salach konferencyjnych o
gorszym oświetleniu.

Mikrofony wysokiej jakości
Wbudowany mikrofon zapewnia krystalicznie
czysty dźwięk.
Trzyletnia, ograniczona gwarancja na sprzęt
Rozwiązania firmy Logitech dla klientów
biznesowych uwzględniają potrzeby tych klientów
w zakresie rozszerzonej gwarancji.
Zalety konstrukcji dla klientów biznesowych
Możliwość pełnego obrotu o 360° oznacza, że kamerę
można łatwo ustawić pod różnymi kątami, aby w
rozmowie mogła brać dowolna ilość osób. Jeśli jednak
nie chcesz być widziany, po prostu obróć kamerę od
siebie i zyskaj prywatność.

Składana konstrukcja zapewniająca doskonałą
mobilność
Zintegrowana składana konstrukcja pozwala łatwo
spakować kamerę i wziąć ją ze sobą bez potrzeby
korzystania z dodatkowego etui — to idealne
rozwiązanie dla zajętego mobilnego specjalisty.
Prawdziwe połączenie typu „plug and play”
Po prostu podłącz kamerę internetową Logitech
B525 HD Webcam, wybierz aplikację wideo i
rozpocznij spotkanie.
Zaczep uniwersalny
Pasuje do monitora LCD i laptopa w dowolnym
miejscu pracy.

DANE TECHNICZNE
Połączenia wideo w trybie HD (1280 x 720 pikseli) przy
użyciu zalecanego systemu
Automatyczne ustawianie ostrości

Pole widzenia 69° po przekątnej
Zaczep uniwersalny pasujący do monitorów LCD i
laptopów
Certyfikat zgodności ze standardem Hi-Speed USB
2.0

Wbudowany mikrofon stereo

Czujnik o rzeczywistej rozdzielczości 2,0 megapiksela
z technologią RightLight™ 2
Obsługa większości aplikacji do wideokonferencji
Kabel o długości 1,5 m

Zgodność ze standardem UVC

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

WYMIARY PRODUKTU I WAGA

Kamera internetowa B525 HD Webcam
Numer katalogowy: 960-000842
EAN: 5099206030725

Z zaczepem
68,5 x 29 x 40,4 mm
88 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

ZGODNOŚĆ

Tryb UVC (bez potrzeby instalacji oprogramowania)
Windows 7, Windows 8 lub Windows 10
®

®

®

Dowiedz się więcej na stronie:
www.logitech.com
W sprawie zamówień lub dodatkowych
pytań należy kontaktować się z preferowanym sprzedawcą.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Kamera internetowa
Dokumentacja

GWARANCJA

Certyfikat programu Skype dla firm, optymalizacja
pod kątem programu Microsoft® LyncTM, zgodność
z programami Cisco Jabber® i WebEx®. Rozszerzona
integracja z rozwiązaniami członków programu
Logitech Collaboration Program (LCP)1.

Trzyletnia ograniczona gwarancja na sprzęt
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W tym Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo i Zoom.

Pełną listę i najnowsze informacje można znaleźć w witrynie
www.logitech.com/lcp

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich
firm. Firma Logitech nie bierze na siebie odpowiedzialności
za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszej publikacji.
Podane w niej informacje o produkcie, cenach i funkcjach
mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

