
FICHA TÉCNICA

WEBCAM PARA NEGÓCIOS 
C925E

A C925e oferece campo de visão diagonal de 78°, foco automático HD 
e correção de luz automática que ajusta a qualidade visual de maneira 
inteligente. Além disso, seus microfones omnidirecionais duplos captam 
áudio nitidamente a até 1 metro de distância. 

Com tecnologia de codificação H.264 UVC, essa webcam garante a 
transmissão de vídeo fluida e consistente mesmo quando a largura de 
banda é limitada.

A C925e tem certificação do Microsoft Teams® e do Skype™ for 
Business e funciona com outros aplicativos conhecidos, como 
BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Lifesize 
Cloud, Pexip, RingCentral Video, Vidyo e Zoom®.

Reuniões de alta qualidade com 
suporte a H.264.
Projetada para negócios, a C925e 
funciona perfeitamente com 
fornecedores de conferência 
em nuvem, permitindo que sua 
equipe faça videochamadas 
estáveis com resolução HD 1080p 
de qualquer lugar.



RECURSOS PRINCIPAIS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Vídeo

Compatível com resolução de 1080p (Full HD) a 30 fps, que sempre oferece uma imagem realística para videochamadas

Campo de visão diagonal de 78° (dFOV)

Zoom digital (Full HD) de 1,2x disponível

Foco automático em HD integrado para que você seja visto claramente em todas as videochamadas

Correção de luz automática RightLight™ 2 para obter imagens claras em diversas iluminações, desde baixa luminosidade até 
exposição direta à luz do sol

Compatível com tecnologia de codificação H.264 UVC para transmissões de vídeo mais estáveis em aplicativos

Áudio Microfones omnidirecionais duplos otimizados para captar áudio com nitidez a até um metro de distância

Conectividade Conexão fácil usando um cabo USB-A de 1,83 metros (6 pés)

Proteção de 
privacidade

Deslize a aba na parte superior da webcam para abrir ou fechar a tampa integrada da lente

Opções de 
montagem 

Clipe universal e rosca de 1/4" para montagem em tripé1

Suporte do Logi 
Tune

Baixe o Logi Tune em www.logitech.com/Tune para controlar o zoom, ajustar a cor, definir o foco manual e atualizar o 
firmware com facilidade.

Certificações Certificada para Microsoft Teams® e Skype™ for Business

Compatibilidade Funciona com outros aplicativos de chamada conhecidos, como BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, 
GoToMeeting®, Zoom® e outros, para garantir compatibilidade e integração uniforme no espaço de trabalho

Geral

Código do produto 960-001075

Dimensões e peso

Com clipe:
Altura x largura x profundidade:
73 mm (2,87 pol) x 126 mm (4,96 pol) x 45 mm (1,77 pol)
Peso: 170 g (6,00 oz)
Comprimento do cabo USB-A: 1,83 m (6 pés)

Conteúdo da caixa
Webcam com cabo USB-A de 1,83 metros (6 pés) conectado 
Documentação do usuário 

Garantia 3 anos

Vídeo panorâmico HD 1080p: um campo de visão diagonal de 78° com resolução 
Full HD 1080p/30 fps, foco automático e correção de luz automática para ajustar 
a qualidade visual de maneira inteligente.

Microfones duplos com cancelamento de ruídos: dois microfones omnidirecionais 
integrados captam o áudio a até 1 metro de distância.

Alta qualidade com baixa largura de banda: com tecnologia de codificação 
H.264 UVC, libera largura de banda do computador e aumenta a produtividade 
de reuniões com uma transmissão de vídeo fluida e consistente. 
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1 Tripé não incluído
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www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/C925e
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