Widest, sharpest, fastest

HD video desktop collaboration

Logitech Webcam C930e
Logitech Webcam C930e -kamerassa on verkkokameroiden kaikkien aikojen laajin kuva-ala
– 90 astetta – ja se on ensimmäinen verkkokamera, jossa on 1080 kuvapisteen teräväpiirtokuva
H.264/SVC-videokoodauksella ja UVC 1.5 -koodauksella. Uusi tekniikka vapauttaa kaistanleveyttä,
sillä kamera käsittelee itse videokuvaa. Verkkokamerassa on panorointi-, kallistus- ja
zoomaustoiminnot sekä 1080 kuvapisteen teräväpiirtokuva, mikä tuottaa ennenkokemattoman
ammattilaistasoisen videoviestintätilanteen.
Ominaisuudet:
•  1080 kuvapisteen teräväpiirtokuvanlaatu, 30 ruutua sekunnissa
•  H.264-videokoodaustekniikka ja UVC 1.5 -koodaustekniikka
•  halkaisijaltaan 90 asteen kuva-ala
•  täysteräväpiirtoinen 4x-digitaalizoomaus
•  ohjelmiston ohjaamat panorointi-, kallistus- ja zoomausominaisuudet
•  Microsoft® Lync™ 2013- ja Skype®-sertifioitu, yhteensopiva useimpien
keskitetyn viestinnän sovellusten ja videoneuvottelusovellusten kanssa
•  automaattisesti tarkentava Carl Zeiss® -lasiobjektiivi
•  kätevä suojasuljin
•  plug-and-play-USB-liitäntä
•  useita kiinnitysvaihtoehtoja

UC for Real People

TIEDOT

Logitech Webcam C930e
Tuotetiedot

Takuu

Hinta
Osanro

3 vuotta

EUR 109,99
960-000972

Pakkaus sisältää
Ilman pidikettä:
Leveys  	 94 mm
Korkeus  	 29 mm
Syvyys  	 24 mm

• Logitech C930e -verkkokameran
• erillisen suojasulkimen
• pikaoppaan

Järjestelmävaatimukset
Suojasuljin

Pidikkeen kanssa:
Leveys  	 94 mm
Korkeus  	 43 mm
Syvyys  	 71 mm
Paino  	

162 g

• Windows® 7 tai Windows® 8
• Mac OS® X 10.7 tai uudempi
• 2,4 GHz:n Intel® Core 2 Duo -suoritin
• vähintään 2 Gt RAM-muistia
• kiintolevytilaa videoiden tallentamiseen
• USB 2.0 -portti (USB 3.0 -yhteensopivuus)

TOIMINNOT
Ensimmäinen 1080 kuvapisteen
teräväpiirtoverkkokamera, joka tukee
H.264-videokoodaustekniikkaa ja
UVC 1.5 -koodaustekniikkaa

Microsoft® Lync™ 2013- ja Skype®-sertifioitu,
yhteensopiva useimpien keskitetyn viestinnän
sovellusten ja videoneuvottelusovellusten
kanssa

Vapauttaa kaistaleveyttä, sillä kamera
käsittelee videota itse ja mukautuu
dynaamisesti käytettävissä olevaan bittivirtaan.
Tuloksena on entistä tasaisempi videolähetys
Microsoft® Lync™ 2013:n kaltaisissa
sovelluksissa.  

Liitä plug-and-play-liitännällä PC:n tai Macin
suosikkisovelluksiisi. Tukee 1080 kuvapisteen
H.264-tekniikkaa Lync™ 2013 -sovelluksessa.

Verkkokamera, jolla on kaikkien aikojen laajin
kuva-ala
Nauti laajennetusta 90 asteen kuva-alasta,
joka sopii täydellisesti tussitaulua hyödyntäviin
esityksiin tai tuote-esittelyihin.
1080 kuvapisteen teräväpiirtoista videota
nopeudella 30 ruutua sekunnissa
Aidontuntuinen teräväpiirtovideokuva
mahdollistaa ilmeiden, eleiden ja liikkeiden
näkemisen tarkasti puhelinneuvottelujen
aikana.

Automaattisesti tarkentava Carl Zeiss®
-lasiobjektiivi
Nauti veitsenterävistä kuvista esitellessäsi
tussitaulupiirroksia, näyttäessäsi asiakirjoja
läheltä tai tehdessäsi tuote-esittelyjä.
Kätevä suojasuljin
Turvallisuuden ja yksityisyyden lisäämiseksi
linssin saa helposti peitettyä.
Plug-and-play-USB-liitäntä
Yhdistä PC- tai MAC-tietokoneisiin vaivatta ja
ilman erillisiä asennusohjelmistoja.
Useita kiinnitysvaihtoehtoja

Täysteräväpiirtoinen 4x-digitaalizoomaus
1080 kuvapisteen 4x-zoomaus takaa
videopuheluille, havaintomateriaalille
ja esitelmille tarkimmat mahdolliset
yksityiskohdat.

Voit kiinnittää kameran pakkauksen
mukana tulevalla kiinnikkeellä tai sisäisellä
kolmijalan kiinnikkeellä vapaasti tarpeen
mukaan nestekidenäyttöön, kannettavaan
tietokoneeseen tai pöytäkoneeseen.

Panorointi-, kallistus- ja zoomaus
Konferenssipuhelujen aikana voi tarkentaa
haluttuihin kohteisiin panoroimalla,
kallistamalla ja zoomaamalla 90 asteen
kuva-alassa.

Katso lisätietoja osoitteesta logitech.com/c930e
Tilauksia ja lisäkysymyksiä koskevissa asioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.
* Käyttökokemuksen hallitsemiseksi voi olla tarpeen ladata ohjelmistosovellus.
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