KRYSTALICZNIE CZYSTE POŁĄCZENIA
WIDEO. W DOWOLNYM CZASIE.
W DOWOLNYM MIEJSCU.

Kamera internetowa Logitech Webcam C925e
Kamera internetowa Logitech Webcam
C925e zapewnia ostry jak brzytwa obraz w
celu ulepszenia bezpośredniej komunikacji
wideo na praktycznie dowolnym biurku.
Pole widzenia o kącie 78°, obraz w rozdzielczości Full HD z automatycznym
ustawianiem ostrości, i technologia
RightLight™ 2 sprawiają, że kamera Logitech Webcam C925e zapewnia doskonałe funkcje współpracy dzięki ulepszeniu
jakości obrazu przy słabym oświetleniu
lub podświetleniu z tyłu niezależnie od
odległości.

Wielokierunkowe, podwójne mikrofony stereo zapewniają krystalicznie czysty dźwięk
zarówno w prywatnym gabinecie, jak i w
otwartych miejscach pracy. Użytkownicy
mogą też szybko uzyskać prywatność i
zabezpieczyć strumień wideo, korzystając
z wbudowanej osłony migawki.
Kamera internetowa C925e to doskonałe
rozwiązanie dla każdej osoby, która chce
usprawnić codzienną współpracę wideo.
Połączenie USB typu „plug and play” sprawia, że kamera jest łatwa w konfiguracji i
obsłudze.

Kamera obsługuje nawet dowolną aplikację do obsługi wideokonferencji — łącznie
z już używanym przez Ciebie oprogramowaniem.
Zaawansowane certyfikaty biznesowe, w
tym Skype dla firm i zgodność z programem Cisco Jabber ®, a także rozszerzona
integracja z członkami programu Logitech
Collaboration Program (LCP) 1, sprawiają,
że użytkownicy mogą oczekiwać działających bezproblemowo, zintegrowanych
funkcji podczas prowadzenia spotkań.

Kamera internetowa Logitech Webcam C925e
FUNKCJE

KORZYŚCI

Obraz w rozdzielczości HD 1080p z szybkością do
30 klatek na sekundę

Obraz w rozdzielczości HD 1080p z szybkością 30 klatek na sekundę pozwala za każdym razem wywierać żywe
wrażenie podczas rzeczywistych połączeń wideo.

Technologia kodowania UVC H.264

Przetwarzanie obrazu w kamerze zwalnia zasoby komputera.

Pole widzenia 78°

Kamera pozwala zobaczyć więcej bez konieczności zmiany jej pozycji oraz bez przycinania i powiększania.

Wielokierunkowe, podwójne mikrofony stereo

Zaprojektowana pod kątem przechwytywania dźwięku dla wyraźnej komunikacji w większych przestrzeniach,
takich jak biura i małe pokoje konferencyjne.

Wygodna osłona migawki

Łatwe zasłanianie migawki pozwala zwiększyć prywatność i bezpieczeństwo.

Technologia Logitech RightLight™ 2 i
automatyczne ustawianie ostrości

Kamera w inteligentny sposób dostosowuje się w celu ulepszenia jakości obrazu przy słabym oświetleniu lub
podświetleniu z tyłu niezależnie od odległości.

Prosta obsługa

Połączenie USB typu „plug and play” ułatwia konfigurowanie i użycie oraz sprawia, że prowadzenie spotkań
wideo jest proste.

Wiele opcji montażu

Kamerę można zamontować w miejscu, w którym sprawdzi się najlepiej — na wyświetlaczu LCD, notebooku lub
blacie biurka — przy użyciu dołączonego zaczepu lub gwintu do montażu statywu.

Profesjonalne certyfikaty

Najważniejsze certyfikaty biznesowe (certyfikat programu Skype dla firm, optymalizacja dla programu
Microsoft® Lync® 2013 oraz zgodność z programami Cisco Jabber® i WebEx®2), a także ulepszona integracja
z członkami programu Logitech Collaboration Program (LCP)1 gwarantują zintegrowane funkcje podczas
korzystania z większości firmowych platform do obsługi wideokonferencji.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Kamera internetowa Logitech Webcam C925e
Nr części: 960-001076
Kod EAN: 5099206064027

WYMIARY PRODUKTU I WAGA
Bez zaczepu i kabla
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3 cala
170 g (6,0 uncji)

Z zaczepem i kablem
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8 cala
170 g (6,0 uncji)

DANE TECHNICZNE
Kamera
Połączenia wideo o jakości do 1080p z szybkością 30
klatek na sekundę (do 1920 x 1080 pikseli)
Kompresja wideo H.264

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Windows® 7, Windows® 8 lub Windows® 10
Mac OS® X 10.7 lub nowszy
SUSE Linux 11 SP2 (dla Cisco VXC6215)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Kamera internetowa Logitech Webcam C925e
Krótka instrukcja obsługi

CERTYFIKATY
Certyfikat programu Skype dla firm, optymalizacja
dla programu Microsoft® Lync®, certyfikat programu
Skype®, zgodność z programami Cisco Jabber® i
WebEx®2

Dowiedz się więcej na stronie:
www.logitech.com
W sprawie zamówień lub dodatkowych
pytań należy kontaktować się z preferowanym sprzedawcą.
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 tym Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo i Zoom.
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Pełną listę i najnowsze informacje można znaleźć w witrynie
www.logitech.com/lcp.
 ajnowszą wersję można znaleźć w witrynie www.logitech.
N
com/ciscocompatibility

Wbudowane podwójne mikrofony stereo z funkcją
automatycznej redukcji zakłóceń
Zintegrowana osłona wizjera
Automatyczne ustawianie ostrości
Automatyczna korekcja ekspozycji przy słabym
oświetleniu
Certyfikat zgodności ze standardem Hi-Speed USB
2.0 (gotowość do USB 3.0)
Zaczep uniwersalny pasujący do monitorów LCD i CRT
oraz do laptopów i zgodny ze statywami
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