
Pro profesionály na cestách představuje 
webová kamera Logitech® B525 HD Webcam 
prostředek pro snadnou komunikaci tváří 
v tvář, ať už se nacházejí kdekoli. Praktická 
přenosná, skládací konstrukce umožňuje 
snadné sbalení kamery na cesty. Stačí ji připojit 
k notebooku a zahájit jednání.

Díky rozlišení 720p HD zaznamenávaném 
při 30 snímcích za sekundu disponuje 
webová kamera B525 HD Webcam křišťálově 
čistým obrazem i při špatných světelných 
podmínkách. Integrovaná funkce autofocus 
navíc zachovává ostrost obrazu do vzdálenosti 
až 10 cm.

Díky nenáročnému připojení USB plug and 
play je instalace kamery otázkou okamžiku. 
A díky pokročilé certifikaci pro firmy a 
rozšířené integraci se členy programu Logitech 
Collaboration Program (LCP)1 je zajištěna 
bezproblémová kompatibilita s libovolnou 
videokonferenční aplikací.

Logitech B525 HD Webcam  

OBRAZ V HD ROZLIŠENÍ 
NA CESTY.



Logitech B525 HD Webcam

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l’Innovation 
CH-1015 Lausanne

1  Zahrnuje Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo a Zoom.

Úplný seznam a nejnovější informace viz stránka www.
logitech.com/lcp
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SPECIFIKACE PRODUKTU

B525 HD Webcam
Číslo dílu: 960-000842
EAN: 5099206030725

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Režim UVC (není nutno instalovat žádný software)

Windows® 7, Windows® 8 nebo Windows® 10

OBSAH BALENÍ

Webová kamera

Uživatelská dokumentace

ZÁRUKA

3letá omezená na hardware

KOMPATIBILITA

Certifikováno pro Skype for Business a optimalizováno 
pro Microsoft® LyncTM, Cisco Jabber® a WebEx®-
kompatibilní. Rozšířená integrace členů programu 
Logitech Collaboration Program (LCP)1.

ROZMĚRY PRODUKTU + HMOTNOST

S klipem 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
2.7 x 1,14 x 1,6” 
88 g/3,1 oz

Kompatibilní s většinou videokonferenčních 
aplikací
Uživatelé mohou používat libovolný videokonferenční 
program pro stolní počítače dle své volby.

Prémiová HD kvalita s funkcí autofocus
Rozlišení 720p HD až při 30 fps s funkcí autofocus 
– obraz zůstane dokonale ostrý ve vysokém rozlišení 
i při záběrech z malé vzdálenosti (do 10 cm od 
objektivu kamery).

Senzor se skutečným rozlišením 2.0 megapixelu 
s technologií RightLight™ 2
Zachovává vysokou kvalitu obrazu i při hovorech 
v kancelářích či konferenčních místnostech se 
špatným osvětlením.

Videotelefonování v rozlišení HD (1280 x 720 pixelů) 
s doporučeným systémem

Funkce autofocus

Integrovaný stereofonní mikrofon

PŘEHLED FUNKCÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Další informace získáte na stránce:  
www.logitech.com
Ohledně objednávek či dalších otázek 
se obraťte na vámi preferovaného  
distributora.

Vysoce kvalitní mikrofony
Integrovaný mikrofon zajišťuje snímání křišťálově 
čistého zvuku. 

Tříletá omezená záruka na hardware
Logitech for Business podporuje potřeby firem 
v podobě prodloužené záruky.

Výhody koncepce kamery pro firmy
Možnost rotace v rozmezí 360° umožňuje snadné 
umístění kamery do vhodného úhlu pro hovory jedné 
či více osob. A pokud nechcete být viděni, natočte 
kameru stranou pro zachování soukromí.

69° diagonální zorné pole

Univerzální klip pro přichycení k notebookům nebo 
LCD monitorům

Certifikované vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Kompatibilní se standardem UVC

Sklopná konstrukce pro dokonalou přenosnost
Integrovaná sklopná konstrukce vám umožní kameru 
snadno sbalit a vzít s sebou bez nutnosti využití 
samostatného pouzdra – ideální pro zaměstnaného 
profesionála na cestách.

Technologie plug-and-play
Kameru Logitech B525 HD Webcam stačí připojit, 
zvolit videokonferenční aplikaci dle své volby a 
jednání může začít.

Univerzální klip
Klip lze uchytit na váš LCD monitor nebo notebook, 
podle toho, kde pracujete.

Senzor se skutečným rozlišením 2.0 megapixelu 
s technologií RightLight™ 2

Kompatibilní s většinou videokonferenčních aplikací

Kabel o délce 1,5 metru (5 stop)


