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C505E HD WEBCAM
De C505e biedt een diagonaal gezichtsveld van 60°, vaste focus en 
automatische lichtcorrectie die zich aan de verlichting van de meeste 
ruimtes aanpast. Eén omnidirectionele microfoon ondersteunt heldere 
gesprekken tot op drie meter afstand. 

Dankzij de extra lange USB-A-kabel en universele clip heb je vele 
verschillende bevestigingsopties. Maak de camera aan je scherm vast, 
of bevestig deze op een locatie tot 2 meter (7 ft) van je computer 
vandaan. 

De C505e werkt met alle populaire videobeltoepassingen, waaronder 
Microsoft® Teams, Skype™ voor Bedrijven, Google Voice en Meet, 
Zoom® en andere toepassingen om voor compatibiliteit en naadloze 
integratie op de werkplek te zorgen.

Zeg je ingebouwde laptopcamera 
gedag met de zakelijke 
Logitech® C505e webcam die 
scherpe, vloeiende en kleurrijke 
breedbeeldvideo in HD 720p 
levert tegen een voordelige prijs 
en het kantoorleven zo veel 
aangenamer maakt. 



BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN PRODUCTSPECIFICATIES

Video

Ondersteunt 720p (HD) resolutie bij 30 fps om de kwaliteit van je toepassing en beeldscherm zo goed mogelijk te 
ondersteunen.

Diagonaal, vast gezichtsveld van 60° (dFOV)

Automatische RightLight™ 2-lichtcorrectie voor helder beeld in verschillende lichtomstandigheden, van weinig licht tot 
direct zonlicht.

Audio Eén ruisonderdrukkende omnidirectionele microfoon met groot opnamebereik (tot drie meter).

Verbinding Gemakkelijk aan te sluiten via USB-A; kabellengte van 2 m (7 ft)

Bevestigingsopties Universele clip voor laptops, lcd-schermen of monitors.

Compatibiliteit
Werkt met computers met Windows, Mac of Chrome via USB-A en met gangbare beltoepassingen zoals Microsoft® 
Teams, Skype voor Bedrijven, Google Meet en Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ en andere toepassingen om 
compatibiliteit en naadloze integratie op de werkplek te garanderen.

Algemeen

Onderdeelnummer 960-001372

Afmetingen en gewicht

Zonder clip:
Hoogte x breedte x diepte:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) 
x 24,19 mm (95 in)
Kabellengte: 2 m (7ft)

Met clip:
Hoogte x breedte x diepte:
31,91 mm (1,26 in) x 72,91 mm (2,87 in) 
x 66,64 mm (2,62 in)
Gewicht: 75 g (2,65 oz)

Inhoud van de doos
Webcam met aangesloten USB-A-kabel van 2 m (7 ft)

Handleiding

Garantie 3 jaar

Breedbeeldvideo in HD 720p: Een diagonaal gezichtsveld van 60° gecombineerd 
met een resolutie van HD 720p/30 fps, vaste focus en automatische lichtcorrectie 
voor aanpassing aan de meeste verlichting. 
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Monomicrofoon met groot bereik:  De omnidirectionele microfoon is gemaakt 
om duidelijke, natuurlijke gesprekken tot op drie meter afstand te ondersteunen, 
zelfs in drukke kantoren.

2

2

Extra lange USB-A-kabel vergroot het aantal plaatsingsopties: Zet de 
camera stevig vast op een laptop of extern scherm met de USB-kabel en 
universele clip, of bevestig deze op een locatie tot op 2 meter (7ft) afstand van je 
computer.
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